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σοιοτηεσσ, 

ΠΙΝ, ΤΟΠΙΙΝΕ 
] κιτ, 

ὈΤυΡενρα! 

Εἰἱπ]ιοίἰίαπης. 

Ἑ)αηε]ιοῖε απᾶ Γιομίπης, αολίαο [ΓεροιΠείεταπρ του ἆἀεπι, 

πνας ϱ6ΒΟΠεθν 16, ππά Ἐτγβπάπης ααῖ 65 ἀε5 Εἰπζείπου 5εῖ 68 

46 Ἰα]ῦ Ώαυγαβδέ ἀἰοπίεπάεη απιεϊπβε]αι φε]εη Ἀροτα]] πὶοβί 

Ίαηρε Ζαϊί οιπαο βερεηεοΙῖρφο ΒετήἨταπς παπά Μίδοπαπρ πεθεῃ 

αἴπαπάοι Ἠει; βἱθ ΠΙΘ8ΒΟΠ ΖΠΔΒΑΠΙΠΕΠ ἵη ἀετ Απεομαπππς ἀει 

Μοηπρο ππά ἵπ 4εν Ἐεάει ἀθββοπ, ἆαι Πτ ἀῑε Μεπρε βοηΏτεῖθί. 

Ὠαβ σ]ί αποῖ γοπ ἆατ οιπ]οπάσῃ Τήέεταίατ ἆο5 ἸΙτοβΙσεπεῃ 

ΑΙέοτίμαπι. Ἑς ο[ίο αὖαγ π]ομέ πατ Ὀαί ἆαετ Βε]μαπά]απρ ἀετ 

ομϊκί]]ε]επ οδολίομίςεμτεῖθεν γοη Ἡερεβίρρας οὖοι τοι ποαδ 

4η Ὀεάαομί Ἱγετάεη, βοπάετηπ αποἩἈ Ὀαί ἆει Βεπτπείῖαπς ἆἀει 

γὶε] ετὔβδετεη ΖαἨ] πιεῖδέ αΠΟΠΥΊΠΕΤ οἆει Ῥβεπάοπσπιετ βεμγῖ- 

βίε]]αγ, ἀεπεη ππὶγ ἀῑο ΑΡεϊεβί, παν πητ]κΠοἩ 68οπεμεπες 7α Ῥ6- 

πομίον, πἰομέ πάπες πιῦφεῃ. Ἰία Ίεπο γἱε]ίαςι σα πιγίλο]ο- 

βῖκοῖιεν Έογκομαπρ τείποη, 8ο Ὀϊείεη ἀἶεδο ἆαπι Πϊδίοτίδεπεη Εοἵ- 

βομοτ αἴπεηῃ Βίοβ, ἀεπ οι πἰο]έ πηροβίταίί, Ἰοάεπ{α]]5 π]ομί ομπο ΄ 

Θομαάεπ πηρβεηππίσέ Ἱεροι ]βηί. Όαςφ Ιδί ἆετ (θβιοπίεραποί, 

ππίςΥ Ἱγε]ολεπα 6] βεῖέ αἩτει ππίοτ απάθτεπη απο] απ ἀἱο αρο- 

Κτγρηίφεμα, Ἰερεπάατῖδομε, πιατίγτο]ορίβο]ιε Γή{εταίατ ἄετ γία 

ειδίεη οἰμτίκίε]θῃ ο αμτπαπάστίο πιεῖη Απρθεππηετκ είπαν απ]α]- 

(οπάει σετίομ{εί Ἠαῦα, αἷξ 68 ππίο ἀεπ ΤΠεοῖοδεπ τοηπ Ἰεπίαο 

ππᾶ ρορίοτη Πρ]]ο]ι 18. ΝΙοπέ τα ΑπεἩτ πιὸρ]ίο]ετ Απρτϊῆς, 

βοπάετη ζᾳτ Βεομ{εγβραηρ τοι πολμ]πιεϊπεπάεν Ετειπάεῃ ετ]αιΏο 

16Ἠ πετ ἀα5 Ἠ]ετ απβΆπερτεσΠεη ππά Γ1Ἠ]6 ]είί, ἀα 1οὮ Ζητη ειδίεη 

Μα] πιαηρτείεμετε Τεχίο ἀϊθεει Εαίίππς Πεταιδφερε, "πι 80 

πιεῃτ ας Βεάὕτίπῖς ἆαζα, αἱς ο] ίδιοι Ίπποι πατ φε]ερεπίῇε]α 

Απάοπίπηρεη ππά Ἰ]εῖπε Ῥτοβεῃ γοπ ἆετ ΑτΏοῖϊι Ἰαδε σεθεπ Ἰδη- 

πςη, Ίε]ε]ιε ἶοἨ απ ἀϊεδεπι ἄεΡίεί Πεβετ νο Απάετεη ρείμαη 58 πε). 

1) Ζεϊιδε]τ. Ε. Ἠϊδί. ΤΠεοΙ. 1869 Β. 621--659: Ιρπαίῖας ν. Απιοσμίεπ 
Ασία οαπηῖβ, 3ξ 4 



ος 

Νᾶο]ιβί ἆοι Ῥῆϊομί, οἶποι ππΠει]είοβοπ Ὀεροιδολᾶίσαπςρ πατηθηί- 
1 ποι αἩφδ Τομέ ροίτοίσποι ΦέΙοἷκο ἀϊοδοι Απί οπίροροπζι- 

δίος, ἵαν ο ἆαι Ἠ/απβοἩ ππᾷ ἀῑο Ἠοβππηςρ, ἆοι ἸΙτοπεπΠρο- 

βολϊοΏί]ο]οη Έοικεμαπρ απ ἆα απεαεπατπιεη Ῥίτοσκο ἆοι 

ύαμτο το---200 ἀῑα αἶπο οἆαι απάἆςταο, καὶ 68 απο] αρᾶγ]οὮ απᾶ 
ὠθο ΠΙοββοπάθ Ωπο]]ο Ζα ο1βοΠἸΊ6ββεη, Ίαβ ἆαζα γογαπ]αββίο. 

Όαβ 1βΐί απο ἆαν σοβιομίεραποί, ππίοτ ππο]οπεπι ἀῑθβ Βπο]ι οηί- 

βίαπάση Ιςί, παπά Ώητν 8ο Ἱπαῖβς 1ο ἀθπ οΓπεβ]οπεπ Απγαπᾶ γοη 

Μή]ο απᾶ Ζαῖέ, πε]εῖοη βοίπο Ἡοιρίο]]απς γοταπ]αβθί Ἰαί, του 

πῖγ αο]οδί Ζα υεγαπ{γοτίθη. Ὠϊο Ῥϊείᾶί Ρερεη τνετβίοτΏεπε (6- 
Ἰομνίο υίο ἆ. Ο. Το ππά Ο. τοπ Ἠδολοπάονί, ἆστοη απγο]]εη- 

4εί ϱεΏ]εβρεπο Ὑοτατροίϊίεη 1οἨ Πενάατο τα επι παν {Ντ ]οίσί 

οιγοίοῃῬατεπ ΖΙ6]ο (νἨτοιπ Ἱνο]]ία, Ἱγϊτάο αἰ]αείη Ἰκεῖη απιβτοϊο]ει- 

αι Επαπᾶ ἆατπα Ρεπεβεη βοἶῃ. 
Ίτη γοταις 16 ρου, ἆαδ ἆει ἨΠαπρ Ζαν Βοᾳπεπι]]ο]]καῖί 

ππᾶ ἀἱε ΕατοἈί, οίπαφ ΝοαθΒ σι εγίαητεπ, απο] ἀἶθδετ Ατροῖί 

βερεπίροαν αἶοὮ ΠἨϊπίου ἆσπῃ ϱοαϊδίνο]εῃ ναί] τειβρείρεη π]τά: 

»38φ66, αἱδο πἰομί θβολίοπίο« οσοι αΡοΚΓΥΡΙΙΒΟΗ, αἶδο Ἱπογί]ι- 

Ἰο6.ά Άγον ἶσ] Ἰοβο απο] απ Πιεπεμπιοπάθτο 1µ6β6Υ. Ὠϊῖο 
Γιομίαπηρ Ἰαί ΒἰοΙ ἆθι αροβδίοβοεπ εβία]ίεη ολοι τα ἆοι 

Ζοαἵς Ὀεπιᾶοβαρί, αἱ που Ζανετ]ᾶβαίσο Καπάο ἄρει ἀἱεδε]θθη 

τοομ]ὶο] γοιλμαπάσπ Ἱπατ; 7α εἶποι Ζαἵέ, ἆα αποἩ ἀἱο Ὠϊολίαπρ 

παν ἀπτοι Ἰηπίσεη Απβοβμ]αδ ἀπ ΠηΥΘΙΡΘΒΒΕΠΘ βΡεβοβΙοΠ/]Ιο]ιο 

ΤΠαίβασἩοπ Ὀαί ἆεπ ΖεΙβΡεηποβΒΘΘΠ ΑἱοἩ ΒΙπραπΡρ τεγβομαβθη 
Κοηπίο. ἨΕγοι]οὮ πΙοί ΛΙ]οβ, πας ἴροι «οαππο οι2ᾶ]έ Ὑνου- 

ἆθπ ἴδί, Ἰιαί ανα] ἵη αροβίο]ίβομεν οἆον απο] πασπαροβίοιβο]οι 

Λοαἵι. Ώαβφ Ῥπο]ι ἀθ Ῥνουποτας, νγε]ο]ος Ίαν 7Ἴπι οιβίοεη Μα 

ἵπ ΘἴΠποπῃ ]αφῦαταοι Τοχί ἀαιρεροίει γη], Ιβί οἶπ οίπνα 400 ὀα1τα 

η8ΟἩ ἀεπι Τοᾷο ἆοδ ᾖοπΏαππαβ ϱοβομτίεβοπαι Ἐοπιαη, 1π Ἱγδ]ο]οπα 

ἀἱο πη]]]ςήτ]]οῖιε Ἐγβπάπηρ γἱα] Ῥτοϊίογεη Ἐαιπι οἰπηϊπιτηί αἲς ἀῑθ 

Ὀρετ]οαίογίο Φαρ9. Ἐ8 πηπβείο Ποιαιςρεσοῦαιπ Ἱποτάση, υγαῖ οἶνπα 

Κοπηίπίς ἀθββε]θαπ Ἰκοῖπο αἴομοιο ἘηδιοΏί Ἱπ ἀῑο Επιπνίοκ]απρ 

4ει οπμαπποβιοροπάο Ζα ϱαΥΙΠΠοη Ιδί, Αποῦ ἆαδ πτα]ίαο Βαο], 

ἆ6βδοπ Επαρπιοπίο 1ο] πι γοϊίου ΤΗαίἱ ἀϊσδει Βομτιί ἠαϊ]νγοῖδο 

Ἴ1πι ϱιδίεη Μα] Ἰιογαιβροῦο ππά ἴπι Νρτίφεη που Ῥθατροϊίοί Ἠαβο, 
Ἰύ οἶπο Ἠδομβί ῥΠαπίακήβο]α Γἱολίππρ, Αποῦ πποηπ βὶο το]- 

», 2--56: Ῥαΐ, αροβί. ΤΠ ρ. ΧΙΙΧΥΤΠ--- ΤΝΤ τα. 192-- 110: αδίί, ϱε]. Λη. 

1877 Β. 161---184: 1992--1908: ο. 1818 Β. 98--- 114: Ζεϊίδοιτ, Γήτ ΚΙτ- 
6ΠΘΠΡΟΘΒΟΝ. ΤΠ Β, 454 Ε,; Ἰοινοτ]κοῖιχ τπᾶ Ἐίτοιο Β. 49 {. 



ἰάπαϊς οτ]α]ίοη πνᾶτο, Ἱϊτάο αἷο ἆαδ ποιρίετῖρο Υετ]αηρεῃ 
παοὮ απεζαπΠεμοτ ὨΠαγκίε]ϊππς οἶπον αβοβίοΙκεμεῃ Τμεῦεπς 1), 
πε]ο]ιο ἵπ ἀοτ α]ίεῃ Κἴτομο ἆετ αροκτγρμίδεµεπ Ιέεταίατ εἶπο 

80 6τοβ8ε Ὑετυγεϊέππα γειεομαβῖ Ἠαί, πας εεἰτ πιαηρε]ια Ῥο- 

{Ποάϊρεπ. Ὠϊο αὐείο]ίκγο]ιε Ἐτβπάπηρ ἀο. Ὠϊομίοτς δέ πε 

Ἠαπάει τα ρτοῖζεη. ΆΑγετ 5 ]αῖοί είνας ἨὈτῖς, γγαΒ ΠΊαη ἀεπι 

(9οςοἹϊολίδ{ογεεΒοΥ πηέ ἀεπ Ἰοτίει ἀε5 (Ἴεπιεηβ γοπ Α]εχαπάτίιεη 

επιρ{εΏ]εη ἀατί; άκουσον μῦθον, οὐ μῦδον, ἀλλὰ ὄντα λόγον 
περὶ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου παραδεδοµένον καὶ µνήµῃ πεφυ- 
λαγμένο». 

1. Ὅοευοτ Ῥτοσποταβ. 

δ. 1. (Οεξελμῖεμίο 4ο. σοάγπεκίεπ Τεχίθ. 

Ῥιο ρτθεβπίεεπε Επσᾶμ]απρ γοη ἆειπ Τ]μαίει οἆετ ἆεπ 

Ἠαπάετπηρεη ἆἀθβ ΑΡοςίεΙ «οἨμαππθβ, αἷβ ἆθτει Ὑετίαςεετ 

αἶοι Έτοσποταδ, εἶπει ἆετ αἰεραῖρ «ἴπρει ππά ἆετ βἴερεῃ 

»Ὠϊακοπεν" του «εταδα]επι 2) σα ϱ{Ἴκεππεπ σἱεὈθέ, Ἰαί πᾶ- 

τεπά ἆεν Ζεῖϊς τετ πα Παπάεομτ]εμεη ἘΕοτίρβαπσταπᾳ οαἶτπ 

ΕΙΔε σεπιαεΒέ, τα πεΙεπεπι ἀας Μιςσεκο]ίοκ, Υοη ἆθπι βἶε 5οἴί 

ἵητετ οτείεῃ Βετίμταηπς πε 4ετ Ώτπεκετρτεςεο τοτίο]ςσέ πατᾶς, 
εἴπεῃ βοπάετΏατεηπ (ερεηκεαίζ Ὀῆάαεί. Ἰαμτεπά ες ΜΙΗε]α]ίετς 

ππά Ρἱ8 ἴπς 16. ἁαμτμππάετί Ἠϊπεῖη γοη ἀἄεπ (τίεσπειπ Ποϊβεῖς 

ΕεΙεξεπ ππά Πᾶπῆςρ αὈφεβδεμτίερεῃ, Ίπς ],αεϊπῖκεμε, Κορβκομα, 

Αιπιεπίδομε, Α]{δ]ανίδεμο Ἀρετεείσέ, Ἰδί εἶε ἴπι Ώτποκ πατ ετ- 

4) ΟἈχγαοβδί. Ἡγροπιπ. ἵπ ερ. αἆ Ῥμπϊ]επι. (Μοπβαποου ΧΙ, Ττ): 
ἀλλ εἴθε γὰρ ἐνην εὐπορῆσαι τοῦ τὴν Ἱστορίαν ἡμῖν παραδιδόντος τῶν 

ἀποστόλων, οὐ λέγω ὑπὲρ ὧν ἔγραψαν καὶ διελέχδησαν, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἄλλην αὐτῶν ἀναστροφὴν καὶ τέ ἔφαγον καὶ πότε ἔφαγον, πότε ἐκάδι- 
σαν καὶ ποῦ ἐβάδισαν καὶ τί καθ ἑκάστην ἡμέραν διεπράξαντο, ἐν ποίοις 

µέρεσι γεγόνασι καὶ εἲς ποίαν οἰκίαν εἴσηλθον καὶ ποῦ κατήχθησαν, καὶ 

μετ ἀκριβείας ἅπαντα διηγήσασθαι. οὕτω πάντα τὰ παρ αὐτῶν γενόµενα 
πολλῆς ὠφελείας γέµει. 

2) Δα. 6, δ. Ὠϊε απδάτΠοκΗσολο Ῥεσαρπαίϊπιο Ἠϊετατπί ππᾶ ἀῑο Απ- 
παµπης εἶπετ Τεγνγαπάίδε]ιαξι πε Βεερηαπας Ἠαῦο ἰσ]Ὦ Ῥ. ὃ πὶεδέε ἵπ ἆθπ 

Τεχέ απ{ρεποπιπιθη. Β. ἄεπ Οοππεπίατ. Ῥτοεμοταβ ᾳἰαπὈίο απο] οἶνηπθ- 

ἀἱες ἀεπεῖοι πα κεῖῃ. 6]. ἄῑε 5ἱεὈεησαἨ! Ρ. 162, 19. Ἐϊπει ἆοετ 70 
ύὔπρετ ρ. 7, 2. Βεϊάες γετεϊηϊσί Ὠοτοίπεις (Ἰπίετ ΟἨτοῃ,. Ῥαβε]α. 

εᾱ. Ὠϊπάοτε Π, 129) ππᾶ πιδεΒέ ἴππ ΠἩϊπιετάτοϊη ποςἩ ζαπι Βϊβεμοί νοι 

Κηκοπιεάίεη Ρεδεη Ῥτοσλοτας βε[υδί Ρ. 168, 10. 

4 



μι Αλμὰ 

βοἩίσποπ, πι βο{ονὲ πγὶοάςν Εν ἀγοῖ ζαμταπάστίο Ῥαίπα]ιο γο]]- 

βίᾶπάϊρ σα νοιβοἈνγιπάση. Ώου ογδίο ππᾷ αἱρεηπί]]οι οἰηβίρο Ηεί- 

αβοεβοαι ἵπαν Μιομαεὶ Νεαπάοι απβ Θοχαα, ἆα- γετᾷϊοπίο Ἠεσίοχ 

ᾖοι Βο]π]ο σα Π{ε]ά απι Ἠαι. Ὠϊο Βαπιπι]πηρ αβοἰκτΥΡΠΙΒΟΠΟΓ 

ΒοΠν]ήοπ, πο]ο]ο οἳ βοποιπ 1069 ἆθὶ Ἰποϊοπ Απῆαρο οἶποι 

ση]οολίκοπεη Ὀοεροιβείαπς νου Ἰπίμοι ἸΙοίπεπι Καΐοσμίβπιιβ 

αΏς6βοΠ]οββοῃ Ἠαίίθ, Ἱαγάο οτε Ὀαί μπα Ἰπγεϊίεη ἩΗοιαπδραΏθ 

1, ᾱ. 19607, νο]ο]ο ἀῑο ἁπίίο Απβαρο Ίεπει ο ραπρ Ῥερ]οϊίείο, 

ππη ἆαδ Ῥπο] ας Ῥτου]ογαβ γοιπιεητί, Ὀει ΤΙία Ι6έ: ,,Κατήχη- 
σις ἸΜαρτείνου τοῦ «4ουθέρου, ἤ μικρὰ καλουµένη, ἑλληνηκολα- 
τίνη. Οαίεσλμορίς Ματπί Πμπίποτί Ῥαϊνα, Οτοοο]αίίπα, ΡοβίΤ6ΠΙΠΠΙ 

τουορηῖία. ΑΔά θαπι Υογο αοοθββεταπί βεηίεηίίαο α]αποί Ῥαΐαπι 

οἸοσίίοιο («ποοο]αίίπαο: ἈΝατΓαοηπθΒ ᾖΊίσπι ΑΡΟΩΥΡΜαΘ ἆο 

Οµηκίο, Μανία οίο. οχίτα Βἱρ]α: βεά {απιεη αραιά γείετθβ. ΡΤΟ- 

Ῥαΐ08 απίοΙΘΒ, Ῥαΐσβ, Ηϊδίοτίοοβ, ΡΗΙΙΟΙΟΡΟΒ, οί πιπ]ίοβ α1ἱοβ 

Φοπρίοι6β ἄτασςοφ τορετίαο. Ηϊβ αἀἰαοίπιαβ πππο Ῥηίπιππι ῬΤο- 

ομονί (απ ππας οχ Θορίοπι ππ]θίτῖς {ΐ, Ῥίερ]μαπϊ Ῥγοίοπιατίγτῖβ 

οοπβοβτῖπαβ) ἆθ ἆοαηπο {Πεο]οβο οί εγαπρβε]ἰδία Ἠϊδίοτίαπι, πππι- 

ᾳπαπῃ Πασίοπας η ποστ οϊίαπι. Οπιπία ταρο]αίπα, ἀεδοπρία, 

οχροβῖία οἱ οδ]ία βἰπάϊο οί ορεγα ΜΙε]ασ]5 Νοαπάτ Βογαπθοηβῖβ. 

Ῥαφί]θαςο, Ῥοαυ ὁἑοαηπεπι ΟΡροπαπι Απι 9οΠ]Πβ88 ἆεβ Βαπάςβ 

βίοΏί: ,,Ῥαβίεας, εχ οΠϊοῖπα ο οαππῖς Οροτίπῖ, αππο α]ας Ἠπτηλ- 

παρ ΜΡΙ,ΧΥΠ. Μεηπβο Βερίεπιρηά. Απ ἀεπι Β]αίί γοι ρ. ὃρ0 

Ππάσςί βἶοἩ αι Βοπάστβίε]: ,,ΑΡροογρῃα: Ὠος οδί ΠαΙΤΑΙΟΠ6Β ἀ4θ 

ΟἨβίο (είο, ἄΠη]οἨ πο απ{ ἀαπι Ἠαπρί[ία]). Ἠίδ παπο Ρτ- 

ΤΊΠΠΙ αοοθββῖέ, Ῥταείαοι αἰία, ἀῑνί Ῥτουποι  απἱ οκ βερίοπι πηῖ- 

πϊδίτίς ππας {Πέ (αίο, στο οΏεπ), παπααπι απίεα ἵπ Ίποσπι οά1ία: 

Θοαβίίαπο Οαβία]ίοπο Ἰπίογρτεία. Βαφί]εασ'. Ὦβ {ο]ρί οἴπο Ερὶ- 

βίο]α παποπραίοτῖα τοπι 10. Αρτ 1905, ἵπ πο]ομαὶ Υγοπ Ῥτος]ο- 

ΤΠ8 ΠΟΟΗ πὶοΠί ἀῑο ἨΏεάο Ιδί; παπά ομπο ἆαβς Ἱγροεπάνο "δει Ηοι- 

Κυπα, πιπίηπιαββ]ίομος Αἱίε παπά ἀῑο Α΄ ει Βεπσαπρ ἆαι 

ΠαπάβολμτΙ{Η]ο]εη Ωπο]]ο αἶπ οτί ροβαρί πᾶχα, {οἱρί ρ. ὅρθ---θ09 

πηβδοι ΒαοἈ. πηί ἆσπι Τἱΐ6]: ΠΠροχόρου τοῦ ἐπὶ ταῖς χρείαις τῶν 

ἕπτὰ κατασταθέντων (8ἱ0), ἀνεψιοῦ Στεφάνου τοῦ πρωτομάρ- 

τυρος, περὸ Ἰωάννου τοῦ Φεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ ἱστορία. 

Ζατ Βοϊίο βίε]ί ἀἱο πας] ἆθπι ἀοτί ροἀταο]ίοη οτ]ασ]ίβοπεη Τοχί 

απρο[ογῆρία Ἰαίεϊπίδο]ιο Περονδείζαπρ ἆαρ Ὁ. ΟαβίαΙο. Όα ἀϊθβοι 

δο]ον 1065 σορίογθοαη 1βέ, 50 βο]ιοῖπί πὶοΠέ Νοεαπάσν, δοπάστη Οαβία- 

Ἡο ἆοπ οτ]εομῖβοπεη Τοχί ας 4ο Ηαπάκο]ν] αΏσοβδομπεροη 7ᾳ 

παβοῃ; ππά ος ἰδί γγα]ιγβοΠαϊη]ΙοἩ 4αὶ Βπολμπᾶπά]ετ Οροτίη Φ6ΊΥΘΒΘΗ, 



ο -- 

πο]ο]ιοι Οπρῖπα] πά [εροιβείσιης απβ ἆοπι Νασμ]αβς 4ε5 αἲ- 

ΠΠΘΏ Οᾳπβία]ϊο οΓγογῦον ππά Χοαπάοι γεγαπ]αβδί Ἰαί, ἀἱ6βο Χοπίρ- 
Και κοἶπο; ΑροϊιγροπδαπιηΙαης ἵπ 4ον Απῃᾶαδο νου 106Τ αἩ- 

ΖπβἩ]ίθββοη. Ὠα8ς Νοαπάοτ οἆον Οαβία]ο πα εἶπο εἰηᾷῖρο Ἡ». 

Μαίίοη, Ιμτέ ἀῑα απι Παπά ἆεν Ἰαίεπίδεμει [ερειεείζαπρ Ρ. δῦτ 
βίο]ιοπάο Ῥεπιοτκαπς: »Πῖο Ἠαιά ἀποῖο πιπ]ία ἀεριπί, 4 ααοά 

οοπἰοχίας οταθϊοπίς Ἰπάίσαί, οἱ 66ο εκ πιαπηβογρίο οχοπιρ]ατὶ 

οοπ]ϊοίο: οκ «πο Ρ]α8 απαπῃ 6 Ῥαρίπας ανπίδας οταμί’. ΒΕἱο 

1.ἀο]κο τοὶομί νοπ Ρ. 15, 4--- Όθ, 19 πιοίπες Τεχίοβ. ἨἘίπ ΒΙες 

η ἆθπ ρτ]οσμίκεμοπ Ὠτασ]ς Ἰεμνί, ἆαββ Νοαπάοει 1) επ Τοχί βεῖ- 

ΠΟΥ Ἡδ. ροπαα Ἰαί ππαάστρεβεη πγο]επ; υπᾷ 68 Ώορίεμί πι αἩ 

πγεηίσαη Φίε]]ον αγαπά σα 4ειτ ΑΠΠαΙΠΙΕ, ἀ4αβ8 οι πεί τοβῖς 

βεϊσδοηπ, οὖοτ Θδίσει ππά Οοντασίοτ 1πτο Βομπ]άϊρκεῖέ πΙεµί ϱα- 

Ώιαη Ἠαῦοῃ. Ὠϊῖο Εε]ιει αἶπά ἀπτοβντες οτίορταρμίβδεμαο απά 

Ἡθοτ]ατρέ 5οἶε]ο Βε]μτδίθγθγβεμεη, ππῖθ βἱ6 ἵηπ ρτἰοομίδοµεη ἨβΒ. 

γοι2αΚοπΠπΙΘη Ρῄθ6ρες, παπά ἀἱο πὶοπί εΌεν /α]γαοίεμει Εῑ]ο, 

πο Νοαπάθτ πεβρεηπ οἴπεῃ ἴπι Τοχί Ώε]άββοποη Ἰπαίπη απ Ἠαπά 
οἴποι ἨογΏθββεγαηΡαγοταποἩ ρεβία]]{ Ἰαί, αἶπά Ῥοαποίδο βαἴπο 

6ονήββεπ]α(Ιρ]καΙ. πι 5ο ϱαεπ/ΙΒΒεΠΊοβευ τετία]γ Ζιγεῖ «/αΏτο 

αρᾶίοι ο]. ἶαο. ἄΤγΥΠαεΙΒ, αἱ οἳ ἵπ ἆθπ οιδίεη Βαπά (ρ. 86---90) 
βοἶπθς εἶεπά /ΖπβαπιπιεηρεταπῬίεη Βαπιπιε]νγογ]κες 3) ομπο Ἰεάα 

Απάοιίπηις Ἀραυ βεἶπο Ωποε]]ο αἶπ Ῥίῆο]ς απβ ἆει οβδομὶσομίο 4αβ 

Ῥτοσποτας απιαἨπι, ἆαδ παν αἵη ππι οἰπῖσο Ὠτπο{ε]μ]ετ Υοαγ- 

πιεητίεγ Νασλμάταο]ς απβ Νοαπάθιβ Απβραβο 15. ατγπᾶπς ρ]απθία 

ομπε Έχαρο ἆαβ ἄαπ7ο 7α ΡεΏει, πγεῖ] οΥ βἶοἨ ἆπτεῃ ἀῑε οί ΧεαΠ- 

4ετ ρ. 40 (ρ. 69, 19 πι. Αποςι) πιί {είίον Βομπίῇ σοάτπο]ία 

Ὀερεικε]η{ί ᾿4πολλωνίδης “Ῥήτωρ τῷ ἐμῷ πατρὶ ἸΜύρωνι. χαί- 
ειν απᾶὰ ἀῑο ἀογῆσαο Ἐαπάδεπιοτκαης Ἐπιστολὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ΜΜύρωνος 7α ἀθπι Ἱτγί]απι ον Ἡγεη Ἰθβς, Ἠΐαι Ἰῦτο Ῥτου]ογαβ 

απ{, ππά Πατ Ώερίππο ἆἀῑο Ερϊρίει Ἰτροπά οαἶπεν ϱτοςΠΙ5οΒθη 

Ἠπείοιβ. Ἐν ραῦ ἵῃπ ει Τμαί Ἱκααππι ἆεπ σομπίοι ΤΗ6Ι] ἆετ 

1) Ίο ϱεῦταποπα {ος οὐΐρει Ῥεποτκιππρον ἴραι ἀῑο γγαμγβο]αίη]ῖοῖι 

νοτψ]ερεπᾶο Ὑεταπίπνοτολκεῖί ΟαβίαΙο” ἆοοἩἈ ἀάπτοππερ ἆεπ Ναππθη 
Νθαπάοτ Ζατ Βετεϊοεμπαπςρ ἆθδ ΗεταιβςθΏετΒ. 

2) Μοπιπιεπία Α. Ῥαΐππῃ οτηιοᾷοχορταρμα Ίου ϱδί {θο]ορίαο βᾶ- 

οτοβαποίαθ αο ΑΥποοτίοτί Πάαϊ ἀοοίοτεβ πΏπιθτο οἰτοῖίει ΤΧΧΣΥ ...., 

αποταπ απϊάαπι Ἠαοίεπιβ που αθάΠ Ἰαιεταπί, ἘῬαρίθαςο. Ὀπίοι ἆσθτ 

γοιτοᾶθ ἀαι Ἀαπιθ ἆ6β Ηεταιερεῦαι5 ππᾶ ἀάδ σαν 15969. ἴηπ ἆει Υος- 

τοᾷο βρίε]ί, ἄπγπαεπς ἄεπ Κτίκ]κετ ππᾶ Ἠαί ἀαρερεῃ Καῖπ ἸΓουί {ῇν Νθαῃ- 

46ς ππά ΟαδίαΙίο, 



να 

ΕάΙΜο Ῥτίποορς υγὶοᾶἆσι 1). Ἐβδ Ιδί Ἱαιπι πδίπίς, παν Ῥορίαήρπης 

465 Ποπ απ{ροἀαοίαει ῬΒασλμγοτμα]ί απ{ ἀἱο Ιἀεπίαί ἀ4αι 
ΒΊΟΡΒΕΠ 1,1οἷκο Ὀαὶ Νεαπάςι παπά ΟΥγηᾶπβ ππά απ{ ἆαςδ Ὑοετ]ᾶ]ί- 

πὶς ον Ὀνποῖς- παπά Ῥομτεϊρίομ]αι ἴπ Οπρίπα]|- ππά Νασλμάτασις 

Ἠϊηζπυγαίβεην. Νατ ἆαδ δεί ποςἩ Ῥεπιετ]{, 4488 ππαη 16] ἵπ ]δίζ- 

ίογοι Ἠϊηδιομί πὶοΠί ἆθβ αὐεπιαῇρεη ΑΡράτασία απ αγγηᾶπβ 

υοαί ΒΙτο]Ἀ 2) Ῥοάίεπεη ἀαιί. Ώει Ετίο]ς ας ἄτγπᾶπς γαι ϱ]ᾶη- 

7οπ4. Ὠϊο ε]εμτίοῃπ αἰίοτ παπά πεπογ Ζοαἵί Ἰαβεη οπίγεᾶοι ομπα 

1οάο Κεπηἰπῖ γοη Ἀοαπάοιβ Αιρεϊί ἆεπ Εγηᾶπ6 αἱ οιβίεη ππά 
οἰηᾷίροη Ἡειαιδρεῦαοτ απΠβοαβοΏπ παπά Ῥοπιίζί, πο Ταπιρείς 5), 

0ᾳανο 4), Βϊτοι ϐ), Ίβεποι ϐ) παπά Απιρῤηηοσμίας Ἰ), οἆεν Ἰαῦση, 

ΠΔ ΠοΟἩ πιεῃτ Ῥο[γοπιάεί, πίο ο. Α. Εαὐτίοῖας 8) παπά ο. 0. 
ΤΜΙΠο 8), ἄθαυι Νεαπάετβ Ἰλοι]ς ῬεγίοΏίεί απά {πούάεπι ροπιεῖηί, 

4ἱο Απβραῦο ἆθβ (ατγηᾶπβ βαὶ οἶπο γητ]ῖοπο ἸΝΙεάοτπο]απρ ἀ4οι- 

Ἰθπίροη ἸἈθαπάθτβ, πά ἀϊθβο οπί]α]ίο απο] ηττ οἶπο επἰφια ϱαγ8 

ζω ᾖδίογίαο, 
Απ΄ ἀἱο Θί6ΙΙο ἆθβ βοπιΐ πὶεάει Ώεργαθαποῃ ϱγἱθσβίβο]Ώθῃ 

Ῥοχίας ἰταί εἶπο Ιαΐίοιπίδομο Ἰερογβείσαπβ, πε]οια Ζᾳουί Μ. ἆᾳ 

Ία Βϊρπο ἵπ ἆει βαστα Ῥ]ρΗοί]μεσα βαποίοταπι Ῥαΐταπι, Ῥαχ. 1010, 

ίοπι. ΤΠ] οο]. 1δῦ---200 Πεναπεραῦ απίοι ἆσπι Της] ,, Ῥτουποτί 4ἵδ- 

αρι] Ρεαῦ ἑοαηπίβ αροβίο] εί ογαηρε]βίαο ἀ4α νίία, παϊτασπ]{β 

οἱ αββιπιρίοπο οἶαδ ἰτασίαίις΄. Ύοη ἀἆοτίαι παμπ βἷ 1,. 4ο ]α 

Ῥαττο ἵη βοΐπο Ηϊδίοτία ομηϊδίίαπα γείεταπ ραΐαπη, Ῥαχ. 1085, 
{οἱ. 1 8αᾳα. απέ, ἄπάθτίο ἀεπ Τι αεἴπ πεπίρ 19), {Παιίο ἆθῃ 

Φ{0Ι ἵη 468 ΟαρίΐαΙ, ϱαῦ ἀϊαρειπ Ποεῦογβο]τ]ίοη οἴσοποι Ετβπάηρ 

απᾷ βοτρίο {Ἡχ αἴπθῃ, βοπεῖέ πιοῖπο Ὑεγρ]δίομαπρ ταἰοµί, τασ]έ 

1) αιγπᾶπβ ρ]οὈί νοη πι, Τοσί παν Ρ. 9-19, 4 απᾶ 56, 12--59, 18, 
48ο οἶπα ἄεπ 15. ΤΠαϊ]. 

2) Αιοζατίαπι οοβ]οῖβ 4ροοτ. Ν. ΤἘ. Εαθνίοϊαπί οᾱ, Α. Βϊτοι, Ἠανπίαρ 

4804 Ρ. 3268 8ᾳα. 

ϐ) Οοπππιεπί. ἆθ ΕἱΡ1, 0ᾳ68. Ὑϊπάοῦ. οἆ. Κολατίας ΤΥ, 998 Αηπι, 

4) Βοπρίοταπι 66ο]. Πϊδίοτία Πέ. εᾱ. ἄεπον. 1120 ρ. 94. 

ϐ) α, α. Ό. ἨὨϊο ἈΝοᾶπει ο Ῥαὐτίοῖις ρου Μ. Νοαπάθι πίϊββθη 
ἴππι οηίραηρθη βοῖη. 

ϐ) Αοΐα Βδ. Τπιοίιαϊ Ρρ. 19 π. 1. (Ῥτορταπηπ σ. 22. Μᾶνα 1877). 

7) ἵη ἆθτ πείϊίθτ ππίθη πα Ὀοδβρτοσ]οηάςη πἹοβκαπες Απβραῦο Ρ. ΠΠ. 

ϐ) Οοᾶεχ αροοτ, Ν. Τ. (ο. 2. 1714) Τ, 845 εα. 

9) Δοία Β. Έμοπιαθ. Τήρδίαο 1825 Ρ. ΤΧΧΧΥΠ 8ᾳ. οἱ. 0ο. 4ΡοοΥ. 

Ν. Ἐ. οροια οἱ βἰπᾶ. οὁ. Ο. Τηϊο. {οπι. 1. 1892 Ρ. ΤΙ 8α. 

10) Βοαϊί ἆο Ια Βαντο Ἰαπίεί ο: ὨἨϊδίοτία Ῥτου]οι, Ομπῖδά ἀἰδοῖραϊϊ, 

4ο νΙία πϊτασμ]ῖς οί αββιπιρίίοπθ Β. ζοδηπίβ ΔΡοβίοΙΙ, 



οοτγοοίοη Αὐάτπο]ς 1). Βε]χ πποτ]ορ]οι αἶπά απο ἀἱο Εεᾖ]οτ, 

πνο]ο]ιο βἰοῖ ἵπ ἆθπ 38 4ο ]α Βαττο οπί]ομηίεη ππά Πεπίε πο] 

ποςἩ αππ πποϊδίοη γοτΏγοϊοίεη Τοχέ ἵπ οι Μαχίπια Βἱρ]οίπεσα 

Ῥαΐέταπη, ]μαρά. 16501, ἴοπι. Ἡ, 1, Ρ. 46--θτ εἰπρεδεμ]ίομεν Ἠαθεῃ. 

Φοϊέάσπι ἴδέ Ο. ᾱ. Τμ]ο ει Ἐπείο ϱεπθδεη, Ἰε]ε]ει βἰο] 

ατα. Ῥτουμοτας ὈοπιΏηίο ππά οἶπε Απβραῦο ἀ65 ρτεσΙΙδεπεη 

Τοχίος γοτυοτοϊίοίο. Ἰεῦοι ἀῑο τον ἴμπι ππίοταπεμίοη, αΏρσε- 

αοἩτίοῦαποι, Υογς]οίιεηενπ ρατίδος Ἠξς. Ῥοτίο]ίοί 6: ἵη 4επ Αείΐα 

Έλοπιας ρ. ΙΙΧΧΥΠΠΙ- ΙΧΧΣΙ; σα Αποημιης Ιδί ετ πὶς]ί 

ΕεζοπιπιοῃΏ. 9ο Ἠαί 65 απο] Τϊβεπεπάοτε παχ τα πεδεγμο]ίεν 

Απικϊπάίσαησοπ βαΐποι Αὐεϊομέ οἶποι Ἠεταπβραῦο ἀες Έτος]ο- 

τας 1) ππὰ Ζαᾳτ Απεαπιη]απς εἶπεν Ῥεάεπίεπάεπ Αρραταίς ϱε- 

Ὀταολί. Ο0 ϱ5 ας εἀάτᾶπσεο απάοτετ πομφετετ Ατρεϊίεπ οἆετ 

ἀϊο Εἰπδίοπέ ἵπ ἀἱο Ὦηπαϊᾶηπρ]ε]]κεῖε βεῖπει Ὑοτατρείίεῃπ πας, 

πας ἶἨη γοη ἀει Υετατρεϊίαης βεῖπειτ ΜαίετίαΠεν αὈλίε]έ, πγεῖδε 

Ἰοι πἰοηξ  ΑἱΦ πιῖοὮ πιεῖπο Βίπάϊενη ἴθει ἀῑο ερετβείεταπς 

τοπι ΑροβίεΙ ἆο]αππες απΓ Ῥτοσμοτας ΡΙἨτίεἨ, ΠΙεΙέ Ίε ἀῑε Απ- 

{ασο {Ἡτ οτ]απὈί ππά ταν {τεπάῖς Ὀδειτταξομί, αἱ πιῖτ Έχαι 

νου Τὶκο]οπάοτί ἵπι Ἠετὺςέ 18ττ ἀῑο ππομ] ρεοτάπείεη ππά, π]θ 

εἶοι Ὀα]ά εὶρίο, Κεῖπος Β]αΐες Ῥεταπρίου Αεομτϊβεν ππὰ Οο]- 

Ἰαήοπεηπ ἀες Ὑατεπ]σίεη Ζαπι Ζπεεκ πιεῖπετ ΜίπάϊΙεπ τατ Ὑει- 

{ήσαης εἰο]]ίο ππά Ὀα]ά αποῃ ρερίαείςε, ἀῑεβδείρεπ τα εἴπει Απδ- 

ραῦο τα γειπετίμεῃ. Ἐς πνατ πὶομέ αἰ]εῖη ἀῑο Ὑετεείσαηπςρ Ἰη 

αἴπεη πεπεη γεταποτίππρενο]εν Ἠτκαπρδκτεῖς, πας πιῖοὮ ειδε 

16ίσί ἆατα οπιπιεῃ Ἰ89εί, ἆοπ Τεσί Ζα γετὔβεπέΙοπεηῃ. Ες τεϊσίε 

αἰεῖ απο Ὀαἷά, ἆαάδ ἀῑο Τιδεμεπάοτ/εοεπεπ Μαίετία]εη πεῦςί 

ἀεπι, πας ρεάτποἷί νοτ]ας, Κείπεκπερς απετεϊεμίεη. Ἐν5 πιπβείεῃ 
παπε]Ἰο Επκιπάϊσπησεη οεἱῃφεποφοπ Ἱπετάεηπ, ἀει Ρρατῖδει «εοἀ. 

6. 1468 Ἰ]ει ἵη Ἐπίαησεη νοκίαπάϊΐρετ, αἱς 65 του Τδεμεπάοτέ 

Ρεβοπεῖιεη Ίπας, απβφεΏεπίεί ππά ἆει οοἆ. ὁθὸ (Ζαπείβ) ἀετ 

4) Ρίο Ἰαι. Εάϊάο Ρτίπεερβ ππᾶ ἆας Βπει γοη ἆθ Ία Βαττο Ἠαῦο 
οι πατ εἶπο Ζεῖΐ Ίαπς, νοη ἀοιτ Μϊπεμεποτ ΒΙυΠοίπεῖς επ]εμπέ, Ὀεππίσεη 

Κὔπποπ. Βοί ἀ4ετ Ηετείε]]απς πιοῖπες Ταχίθς πππβδίο άῑε ΒΙ0ΗοίΊνεσα πιατῖπια 

4ἱε Βὲε]]ε Ίεπετ γετίτείεπ. Ώοεμ Ἐαππ ἀπάπτεὮ πδος πεῖπετ βροταάῖ- 

βοπθη Οο]αίοπ ποῖξ ἄετ ρείποερςθ Κεῖπ πεππεηαπετίπετ Ῥεμαάεη 3πρε- 

τι] βεῖπ. Ρίο πἰεμπετεπ ππᾶ Ἰᾶπρετεν ππίεη αὈφεάτασκίει Βεϊοκο 
αἰπᾶ γετσΗεπεπ. Ἐϊῑπο παπτϊε]ίσο οτβίεϊϊαππς "δει ἆαλς Τετιᾶα]ηῖς ἄετ 

Απβρβαῦεη νειτᾶι Τμ11ο, Αοΐα ΤποπιαῬ Ρ. ΤΧΧΧΙ. 
.. 9) Αεΐα αροβίοΙ. 4ροοτ. 1854, Ρ. ΙΧΧΥΙ π. 87: ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΕ8Β 4Ρο- 
οτγρίαε, 1866, Ρ. Χ: Απ9 ἄεπι εϊίσευ Ἰαπάς 1862 Β. 9495 Αππι. 



-- Υπ -- 

ΜατοιββιρΠοίλοῖς ἵπ Ὑοποάίρ, ἆεπ Τιδομοπάον{ π]ομί Ῥονίο]κβίο]ι- 
ῆσί Ἰαίο, Υοιρ]οποῃ Ἱνογάθῃ. Ίπι Βορη ἀοτηίη 7α ταίδεη, 

ολα] Ίο] ἀῑο Νασλμτ]ο]λί, 488 οἰπῖσο Μοπαίο γοι]ετ ἆθιτ Αγοηι- 

πιαπάί Απιρῤηιοσλμίας σα Μοβκαι ἆαοπ ρτ]οσμίεοεπ Ῥτος]ογαβ 

πας] ἀτοὶ Ἠδδ. ἀαει πιοβκαπετ Ῥγποδαι]ριρμοίπε]ς παπά αρ]αῖοῖι 

οἶπο αἱβ]ανίδοπο Ὀεοιβείσαπρ ἆἀθββείρεοπ οἁϊτί ἸαῦῬο. ὨὈἱῖο 

Επτο]ί, πες πιαῖποπ Βοπι μαπρει 7 αρᾶί Ζα ΚΟΠΙΠΙΘΠ, Ἱορίο βἱο]ι 

Βο/{ογί Ἰθί πᾶλαιθι Επαϊομί Ιπ ἀἱεβο ῥιτασ]μίνο]]ο Απβραβο. Επ 

ἄγραιοβ ΜΙανοτηᾶ]ίπίς ΙβοΠεπ ἄπββοιει Αιβείαίαηπς ππά ΊΠῃο- 

τοπι οτί οἶπαβ ϱοε]ομτίοῃ Βπαοίς Ι6ί Κααπι Τα ἀεπκεῃ. Ἐς 1βί 

ογβί]]ο] οἵηπ Αράτασις, παπά Ίγναν αἶηπ αἱο Φομγοαϊρ{ομ]ετ παολβῖ]- 

ἀοπάοι Αάταο]ς 4ο ἄ]ίοβίεη Ίεπει ΠπιοβΚαπετ Ἠδα., πε]οπα, π]θ 

βἰο παοβ]ον Ζείρεη πτά, εἶπεν ἀάι ζαη]γεῖομεπ Ὑοτίχοίαι 6ἴΠ6Υ 

ἀπτολστοϊ[οπᾶ Ιπίογρο]ἰγέοη ἨἩθοθηβίοι Ἰδί. Ὠίο Ὑατίαπίοη ἆθι 

Ῥοϊάεπ απάςιη Ἠδα. αἰπά, πτο 68 βἶοῦ πι αίἄτκετο ΑΏπποϊοπαηπρεη 

Ἠαπάσ]έ, απίαι ἆαπι Τοχί αΠπΡεΡεΏεΏ, Ζ1πι ϱΊΤΟΒΒΟΤΕΠ Τ]εἱ] αὖοι 

Ἱη οοίσεη ππᾶ ταπάεη ΚΙαππιετή η 4ἆεῃπ Τεχί ἆετ ἄ]ίορίει Ἠς. 

οἰπροβο]α]έοί, ἵπ Ὑο]οῖοπι ϱοβροτγίου Ὠγιο]ς ἀἱο ἸΓουίο απβζοϊσ]ι- 
ποί, α{ Ἡο]οΠο βἱοἨ ἀῑο Ὑατίαπίεπαηραθοη Ροήἱ6]εῃ. Ώαβς ἀῑεβ 

βο]ῦβί Ὠθί βθῇτ οογγοσίετ Απδζμτηηρ ἆεςθ Όνισκα 7α επά]οβεῃ 

γοεινγασἩβδ]άηρεη {6η ππΠβδίθ, παπά ἆαδ8 εἶπ Πα]ργγεορβ 16βΏ4Γ6Β 

Ῥιο] 5ο πἰομί οπίδίεµεη Κοππία, Περί αι{ ει; Ηαπά. ἈΝαπ Ἰβί 

αΌετ ἆοαι Ὀνιποῖς ἵη Αο]ίοποι Ἰλαἱβο {ομ]ετπαί ρεταίποηῃ. Ἰλεπη 

γοη ἆεπ 104 Ὠνποκ{εμ]ετη, ππε]οιο απ{ ἆαι Ἰαίζίεη Βεῖίο ἆά.β 

ΒποἈς γοιζοϊοηππεί αἶπά, 60 Βέ]οἷς αα{ ἆεπ ρτ]εοπίδοεμεη Τοχί 

ΚΟΠΙΠΙΕΗ, Βο 1βδί ἁαπηῖς βἰοποτ]ο] Κκααπι ἆετ 10. Τμεϊ ἆοι πηῖτ]κ- 

Πσμαει Ἐε]Π]αί αΠηβορεΏεῃ. Τβδ πιἠβείο ή. Ἑ. πας Απιρηηοσμίας 

η Τ{οἱ ἆαβ Ῥτουμοταδ παςλ αἶ]οῃπ ἀγοί Ἠδε. ἆει Ἀαπιο ἆθβ 

1) Ῥϊο Αιβραβο ειβδοΠίθη αἱ ΧΧΧΙ. Ῥαῦ]οβίοη οἴποι ,,αδβεΙ]βο]ιαεῖ 

α]έοι Ῥομη [ιδ] οἷζθ'' πηῖέ ταββίβο]ιαπι, ἆαμοι Ἠϊθου πἰοπέ πα τορτοᾶποϊτθοηᾶθπι 

Τζο] παπά γηββίδομες Ὑοττθᾶθ ἵπ ἩΜοβκαι, πας] ἆθπι ἄπβδοιοη ΤΠ{6ὶ 1878. 

πας] ἀθπι Ίππθιοι ΤΜ6ἱ ππᾶ ἀαθι Ὀπίονβομτίϐ ἄθτ Ὑοιτοᾶρ ἄαρορου 1879. 

Ώου απογπιΠά]οπεπ ΗΠ]{θ]εἰβίαπρ πηοίπθς Ἐγουπάθς Ῥοπιγθίβο]ι ἵη Ώουραί 
Ἠαβρθη ϱ5 ἱθ Τ.686: αιιβο]]ἰθββ]ο]ι Ζα ἀαπκουη, ἆαβ οι ἰτοί νῦ]]ροτ 

Ὀπκοππίπϊς ἆθβ Ἠιββίδο]θη γοπ ἀἶθδοι Ὀθί αἰ]οι Μάπσοῖη πγογίνο]]θη 

οητ]{ι Πὶν πιθίπθ Απβραῦο /πανοι]ᾶβείροι (θὐγαποῖ ππασῃει Κοππίο, 

Ώιτο]μ. αἶπο οἰροπίΠΗπη]ἰομθ Ὑοτοίίπηπρ νοη Ὀπιδίάπάρη ρο]αηπρίο ]οάοσμ 

4ἱ6 οιραίθπθ τπά πήέ ρ]οίο]ον Ῥοτοϊν]ηρ]κοῖί ϱορεῦοπο Απακαπ ἴρος 

4ἱ6 β]ανῖβδομο Πεβοιβείσαηρ οιβδί 5ο Ααρᾶί ἵπ πιοίπο Ηᾶπάο, ἆαάδδ δῖθ τὶς 

πος}. ἆθν Ἐπιείίιπρ, πἰομέ πιοὮχ ἆθπι Τοχίο σα ριίθ Καπι, 



1οἩαηπος Γομ]οπ, πᾶμτοπά οτ αἶο ἵπ αἶ]εη ἀτείεη γοτβπάεί. 

Επά]ϊοι Ἰαί Απιρηιοσλίας Ὑγεάος νου ἀ4οι Εάῑῑο ΡΙΠΟεΡΒ, ἀῑε ἴπι 
πηὐοκαπηέ αχ, που Υοη Ἰροπά οἶποι Ἠδ. απβδεγ]α]ϱ Μοεκαις 
εὐταπο]ι ϱεπιαεμέ, ποε] απο ἆθπ ὙετγειοἨ ϱεπιβεΒί αἩςΒ 46η 

ἴηπι θε]ὺδί σα εὈοίε αίελεπάεη Μαίοτία]εν ἀπτοι ἸΚπάκε]ε Ῥε- 

πιΏπαης οἴπεη ρ]ααΏ]α[ίοη Τοχί Ἰεγχαείε]εηπ. ὨΏοε]ι Ρ]εῖὈέ μπι 

4ᾳς Ὑοτάϊοηςί, ππς πηί ἀεπι Τη]ια]έ ἀτοῖει Ἠδα., Ιείάετ πὶσέ ἵπ 

εεἩτ Ζαγοτ]ᾶςεῖσει Ἰγεἶδο, Ῥεκαππί βεπιαεΒίέ σα Ἠαῦεῃ. 

δ, 5. Ὀερογδίομί ἴνει 4ο ΤῬοχίαπεβΗεῃ, 

Τε] σερε Σαπᾶσ]ςδί εἶπ Υετχεϊομηϊς ἀεν πετ πιεΏτ οὖει πγθ- 

πῖρετ ψεπαα Ῥεκαππί ρεποτάεπεπ ἨΗ5β. 

41. ος γοη Νοαπάετ ππᾶ Οακία]Ιο Ῥεπαίσίε Οοἀεχ, πε 68 

βε]εῖπί, πἰομέ πιεὮτ γοτμαπάοπ, ππι[αβείο αΏβεβεβμη γοπ ἀετ οὔΌεῃ 

Ρ. Υ ετπᾶλμπίεη ]οκο ας Βπεῦ ἀες Ῥτουποτας γοβείᾶπάϊς. Ι6ἷι 

Ῥεπεῖεμπο ἴππ οἆετ εείπεη Αάταοκ ἀπτει Ν. 

2. Απ ἆοτ ΜατεπεβριυΠοίπεκ σα Ὑεπεάᾶϊς επιᾶ]έ σἱεπι]ῖε] 

ἀᾳπφ 6Ιεῖε]α οἶπε Τ,ῑεκε 4ει Ναπίαπας 105, 1είσί εἶαξ». ΥΠ εοἆ. 

ΧΧΧΥΠ, εἴπε Ῥαρίετης. ἀες 16. οαμτπππάετί. Ῥο πτίπεβίο 

Μιπρατε]ῃ 1), πγε]εμεπι Ἅππι Ίεπο Ζεῖέ πιεητετε ἀαβτίε Ἠρε. ἆἀετ- 

φεἶθεπ Ζεϊέ ἀπτοὮ ἀῑε Ἠαπά ΡεβαηΏξβοη ΊαΤΕΏΠ, εὔεηκο Ητ. Ύε- 

Ἰπάο, ἆἀετ ρερεηπᾶτίρε Ῥταίεεί ἀετ Ματεπεβιρᾖοίεἷ, αππά 

Ἠτ. ν. 6ερλατάί ἵη Ἠα]]ε 3). Τϊεοπεπάοτί, πε]ε]πετ ἀῑε Βεάει- 

ίπηςρ ἀἴεδετ Ίπηπρεη Ἡς. {ῆτ ἀῑε Ῥεΐσαβδ- ππά Ῥαπ]πβαείεη ποἙ] 

ετκαπηί Ἰαίε, Ὀεππεγκίε ἵῃ ἆεπ Ρτο]εβρ. τα 4επ Ασία αροβίο]. 

4ροστ. Ρ. ΧΥΠ: «οᾶει εδ Όοπαε ποίαε, 8εᾷ φμαε ἄε αεἰαίε εἶι5 

αεοιγαξίηςδ ποίανεγαπι, ολ ποπ απιρἰμ αἲ πια διπί. Ἐτ 

απίμᾶ]έ ἆεπ Ῥτοσίοτας απ{ {οἱ. 111.---1θ8Υ., πο πηέ ἀεπ Ίος- 

ἴεη εἰσήλθαμεν ἐν Ἐφέσῳ αὈφεῦτοσπεη στά. Ἐν ἴο]σί εἶπε Ετ- 

78η]αης γοη ἆετ ἘΚτειζεκαπβῄπάπηφ ἀπτοῃ Καϊθετίπ Ἠε]επα. 
ΑΡετ 8εποιπ ἀειτ Ὀπιρίαπά, ἆάδς ἀἱα οτί ἐν Ἐφέσῳ πε εἴπ 
Οπβίος ππίετ 4ος Ἰείσίεη Ὑο]]κεῖ]ε »ἰοΊπ, ππᾶ ἀάβ ἆοπ Ιείζίοη 

Ἠγοτίεη Ἰ]εάο Ὑετσίεταπς οει 2ἱετ]σ]ε Ψετίιεπαηπς ΓεβΙέ, να 

εἶε] 5οἶε]ες Ῥεῖ ἀεπ Ἀὐτίσεν Ττασίαίεη ἀΐσδει Ἡ5. Ππάεί, 2εϊςί, 
ἀα5ς Ἠ]ει είπα απβσεία]]ει Ιδ. Ἰοταπί ππ]οὮ 8οποἨ γ. εὔ- 

πατάί απέπιεγκεαπι πιαομίε, ἆαδ5 πᾶπηΠε] αἶπε αἰίο ρτεεμῖδε]ε 

4) ταεςὶ εοᾶϊσεβ πι. αριά Ναπῖοςβ αβδοτναβῖ, Βοποπῖαε 1184. Ρ. 945. 

| 9) Ι,εἰσίοτει πεμτὶεῦ παῖτ απη 28. Εεῦτιατ 1919 απς Ὑεπεᾶϊς »αἱεπ- 
{8]18 9.εο. ΧΥ οχίτ." 



μα ο οι 

7]απρ οι Β]ίίει {ο]. 168 πεί σιὸ παπά {οἱ. 1609 πιί σις Ὀθ- 

7οἱομποί, Ιαν, ἆαδ οἶπ Β]αΐί (σιε) απββοία]εη 1βί, Ὑο]ο]ιοβ 

οἶπ6η ποσο] Ζα Ῥτοσμοτας ϱοΠῦνίρεη Τημα]έ Ἰαβο. Ώα ἀῑο Ἰοίπίο 

Φρϊίο ηα(Ἡ Απα]ορίο ἆοι Ἀρτίρει Τνασίαίδομ]ήφθο πἰοί ραη7 

γοβοαβομτίερεη ΦΟΥΓΘΒΟΠ βεῖἩ Ἱγά, 8ο πιας απι Φομ]αθς οίνταβ 

πεπίροι απβροία]]εη βοῖπ, αἱς 40---46 Ζοΐει ἀϊθβει Απβραῦο, 

Ἰπο]ομο ἁπτοββδομηΙθ]]ο] οἴποπῃ Β]αίι ἆε; Πβ. οπίβρτοοΒοη. 1οἨ 

υοβ]ίπο οἶπο γομείᾶπάϊρα, αἰ]ο ἸαπάαιΠομκοϊίεη ϱοπαι υ]θ(αί- 

βεΏοπάο ππά ὈὨοθβοπάςις Ποινοιπορεπάο ΑΕΑοΠηΗϊ ἀ4θβ ἆθπ Ῥτο- 

οποχαβ Ῥοίτοβεπάσηπ ΤΠεῖϊ]β νου Τϊβομεπάοτί Ἠαπά, ἆστοι 90Υ6- 

{α]έ 1οἨ Ὀοί πηγο]ρίᾶπάίροι οἴδοποι Υετρ]είομαπρ Ῥονγᾶ]τί οροίαἩ- 

ἀθπ αρα. 16, Ῥεπείομῃπο ἀἱθβο ΗΒ. ππά Τϊβοποπάογί Αηβομη 
ἀσογβεῖρεπ ἀπτοῃ Υ. 

ὃ, 1η ἀοδοίρεη Ῥἱρ]ούπείς ο, (αν. 969 (Ζαποί), εἶπο βοΏῦπ 

β6βεἩτίοΏεπο ΓαΓραπΙεΠΙ1Β., πο 68 Ποῖβεί ἀοβ 11. αγαπάς, 

γοη. παν νγομρείᾶπαϊρ οο]]αμοπὶτε ταβρ. αὐβοβοιτίοερεῃπ. Φἱ6 θηί- 

ἨΦΗ. {οἱ, 65 γ. --- 98χ. π]σομί ΒΟΥΟΠΙ αἶἴπει γο]βίάπάίσεη Ῥτοσ]ο- 

18, αἱ γ]ε]πιεὮτ απβραπγΔλ]ίο Καρίίο] απβ ἀϊεδεπ ππᾶ απάἆθτοῃ 

ολαπηοβασίοη, ΠᾶπΙοἩ α) Ρἱ8 {ο]. τῶν. ἆῑο Ειζᾶμ]απρ ἆθρ ᾿ 

Ῥτοσμοιαβ γοηπ Απίαπς Οἱ πατ Απκιηη απ Ῥαΐπιος Ρ. ὃτ, 8 

οἱ. Ρ. 118, 14 πι. Απβ8Ρ. Ὦ) Τἱβ {οι. Τθν. ἀἱο Ει2ῃ]απς νου Κ7- 

ΠΟΡΒ Ρ. 90, 1--- 101, ὅ πι. ΑπβδΕ. Ρίο Ὀτὶομί ἸἨ]6ι πῃί προσδεχο- 
µενοι ἓν απω | αὉ ππά {Ἀῃτί {οἱ. τττ. Πέ αυτου υπουργους και 

µαθητας {[οτύ Α. ρ. 109 πι, ΑπβΡ. οὖει Ὀθββοτ Απιρη. Ρ. 40 πιας., 

ππα [ο]. τον. -- Απιρηϊ. 48 --- ρ. 116, 11 πι. Τοχίθρ πι αἶποτ 

Ὠοχο]ορίο Ζα βοΠ[ί6βδεπ. ϱ) {οἱ. δ01,---90γ. (οἶσει ἀῑο Ει2Ι- 

Ίπηδαη "δει Μγτον, Βαβίμαςδ, Ο1ΥΥΒΟΒ οίο., Ἰπε]οῖ]ο ηαο]ι αἱ]οι 

ΑΠάΘΙ6ΕΠ Ζαιςφοι Υον Ῥ. ϱεΠῦτοη απά ἵῃ πα, Αιρ. Ρ. ὄτ, 9 ---δ9, 16 

οίοηπ. ἆ) {οἱσέ {ο]. 905. ---921. οἷπ Καρίίοι πε ἆοι ΤἼεῦοι- 
ο; τα περι µιερεως χαι του νιου αυτου εις µυρνουσαν την 

πολιν Ξ- ρ. 192, 19---191, ὃ (8. πα 196, 19) πι. ΑπΑΡ. ϱ) Το]. 
9ογ.---9δυ. ἀα5δ Καρίζθὶ απο «4αοδικιας εν Σφεσω το δευτερο», 
Ἱπε]ομος 1ο]ι αἷς Έτοπη. Ἡ/ 4ος Τ,οιοῖας αῦο αθάτποἷκοη ]άβεπ. Ὠ]ο 

6108586 Ὀπιβίε[αης νοη ο. Ἠϊηίθυ Αίαίί νου Ὁ. ἰδί πἰολί οίπτα απί 

Ἡοσμπαπρ 4ο Ῥπο]β]πάστε ζα βείζεη, ἆθηῃ Ὁ. Ὀορίηηί απ {ο]. τογ. 

νο ἆαεπι πάς ἆατ Φοῖίο, παπά απ ο, βοἩ]οββέ βἰο]ι απ{ {ο]. 90. 

-Ἱπ. 4ο πνοϊίοι Οο]ππιπο πππιϊσ]ύαν ἆᾱ. απ. Ββ Ιδί αἶβο οἶπο 

Ρ]εΙοΙρϊη]ῖςο Ζα{αΗ1ρ]καῖί, ἆ4αβ5 Ὀ. απι Ἐπάς οἶπος Ῥ]αΐίος βο]]]οβ»ί, 
υπά ο. σα Απίαης αἶπθβ βοἱοπεπ Ῥοερίηππί, ΑιοἩ οι Ὀοίοοί παο] 
Ρ. [ο]. τον, ππά γοι ᾱ. [ο]. Ὀθν., αι Διδία]] πᾶπη]ο ἆθββεη, 



ας αι αν ΔΙ ασας 

πας Ρ. 117, 1---199, 19 πι, Ααςρ. κίοἩί, ἰδὲ πῖομέ 5ο πιοε]απίβο] 

γοταγβαοΏέ, πγίο ἀῑο Ὀοποίοληοίο Τ.ϊε]κα Ἰππετ]α]ο Ὁ. 2νήδειεῃ 

{ο]. Τ0 ππὰ Ττ. ΌὈει Βομτεῖοες κο]ῦδί Ἰαί εὔει πατ Ῥίϊοκε ϱε- 

νσηυ πνοἱ]θη. Ἐκ Ἰαί ἀῑο ἄποηπο ἆοιτ Καρίίοι π. Β. (οἱ. του. 

οῖπι [Ἰεῦειραης του Ὁ. Ζα ο. ἀπτολ νογχετίο Ῥομ]αβείοππε]η ππά 

1,οετ]ββδοη ἀο5 που] πὶομέ γο]ροβεμτίεροπει Β]αΐέίες ππά "θετα]] 

ἀπτοι Κτὰ [ας ἵπ τον ϱοφομτίιεῦεπο Τερεβομτ εν πιατ]{τὲ, Ἰαί 

{ογπογ πγοάετ]ο]έ (7. Β. {ο]. 8ττ. πας] 4ετ ὈερετδεΙτῖ[: εν Φορα 

τη πολει ην ανηρ ονοµατι Ἄρυσος οἵ. Ρ. Τ8, 10 πι. Απερ.) ἀπτο]ι 

Ἰερ]αββδεη ἆει απκηϊρίεπάενπ Εοηππε]η ἀἱε ΚαρίεΙ γειφε]υδιίη- 
ἀἱδί, ππά Ἰαί επά]οὮ ἵπ ἆθπι Ζα Απίαης 4ε5 Βαπάες βἰεπεπάεῃ 

Ἰηάες, ἆοτ τοτη βεμτοῖθεγ 4ες 6αησοη οοᾱ. ΠεγπατίΏτεἨ βοπεῖηέ, ἀῑε 

ΚαρϊίεΙ τοι Ὦ. 4ηΏ ϱ4Π7 εΏςπδο γγίε ἆεῃ εκατητη(Η(ε] 4ες ΊΨει]κς 

απ{φο[ΠἨτί ππά αἷς ἀῑεδεπι εροπο τρ Ἠπρεβίε]]ε. Ώει εδαπιπιί- 

Ετεὶ {ο]. 9 γ. Ἰδέ: περιοδοι ητοι Φαυματα του αγιου Ιῶ του 

αποστοΛου και Φεολογου σαγγραφεισαι παρα Ίἴροχορου του αυ- 
του µαθητου. πατερ ευλΛογησον. ΤοἈ πεηπε ἀῑε Ἡς. γ. 

ᾱ. Ἰηπ 4ετ ΒΙρ]οπόαπε παξοπα]ε σα Ῥατῖς τ. 14054, αηρεῦ- 

1ο] απ5 ἆεπι Χ. βαες. 1), απί]ιᾶ]έ {οἱ. 88 ν.--- 91. ἀας οτςίο ΒίΔεῖς 

4ε8 Ῥτοεμοτας ΡῖΦ Ρ. 96, ἃ πι. Απςς., ἀθεεεη Ῥεβ]αβς ετ παῖέ 4επ 

Ἠγοτίεη πιαεΒΏέ: πολλα δε και ἑτερα σηµεία ἐεγενο»)το υπο του 

Ἄριστου δια Ἰωαννου. και παντες εδοξαζον τον ὦεον, οτι αυτω 

πρεπει ὄοξα κρατος µεγαλωσυνη και µεγαλοπρεπεια εις τους 
αιωνας των αιωνων. αµην. Ῥεῖπε ΤΗε]ΠὈεγεομτΙ Ιδί Ρ. ὃ αἩη- 

πεφεύεπ. Να Τϊεελεπάοτί Ιδί ἆας ΒίΔε]ς τοπ Ρ. 6, 9 πι, Απρ. 3) 

ηγειρε Ὀϊς Ρ. 8, 6 τεκνον Τοη εἶπει απάετα, Ἰεάοεμ απο αέεῃ 

Ἠαπά σεεεμτίεβεῃ. Τε] Ὀεεῖίπο εἶπο γο]κίᾶπάϊρε Οο]]αίοτ Τ1βεμει- 

ἀοτίς πατ τοῦ ἀεπι αγδίεη ΚΙείποη ΒέΠοκ Ες ζαπι Εἰπίτέέ ἆἀετ 

Ἰπγεϊίεη Ἠαπά, του ἆᾳ απ πατ Εἰππείπο. Ίαν Ὀεπεῖεμπο ἀῑε 

Η5. ἀπτει Ε1. 
5. Ἐλοπάοτί (τ. 1468, Ῥετραπιεπί]β. 5αθο. ΧΙ 3), ϱαη7 80 

πο ν σοφεμτίεροηπ. Ἆαγ οι Βεμ]αςς γοπι Απῆτείεη 4ες ἈΝοείῖᾶ- 

πας Ρ. 129, Ί πι. ΑπβΡ. απ Ἰαίο Τβεμοπάοτί αΏφεβεμτίιεῦεῃ. 

1ο, Ἠαῦα ἆαεπ Ο0οἆ. Πΐες ἵπ Ἐπ]απσεῃ τοβρίάπάϊς ἀπτοπατοείίει 

4) Οαίαἰ. ΤΙ, 995: Πο αοία Τποπιαο Ρ. ΤΧΧΧΙ; Τβδομεπάοτ αεία 

4ροοτ. Ρ. ΤΧΥΠΙ. 

9) Τοῖ πιπβς Ἠϊοτ εἴπεῃ Ἐε]]ες πιεῖπες ἀοτίσεῃ Οοπιππθηίατ Ώεκεῃ- 

πθη. ΡΙ πήί ἀετ {οἰσεπᾶοῃπ Ῥατεπίμεβε ρε]δτί Ππίετ ἆάς Ζεϊΐεπει 

τα Ν. 

8) Οαία]. Ἡ, 928. ἜΤΠπῆο Ἱ. Ἱ. ΙΧΣΣ, Τβ8εμεπά. 1. ]. ΕΣΥ. 



αν τῶι. 

Κῦπποη 1). Ἐν οπίλὰ]έ {οἱ. 4θν.---δ5π. ἆθπ Ῥτοσπονας πΙοΠί παν 
γο]κίᾶπάς, βοπάστη αποἨ ππῃ αἱροπ(ῃηπη]]ο]ο Ζλλαίοη Ῥογοίσ]ογί, 

πγο]ο]ο αἱς Βεΐ]αρε Ὦ αὐροᾶνιπο]ί βἶπά. 1,οῖᾶει Ιδί ϱογαᾷο ἵπ 4ἴοβεπι 

Ἱπίογοββαπίθείοη Τ]αί] οἴπ Ῥ]αΐί νο {οἱ. 6 απβροία]]εῃ. Ώου 

Το] 4θβ (απΠπθη 1Ι6ί: περιοδοι του αγιου και πανευφηµου απο- 

στολου και ευαγγελιστου και «εολογου Ἰωαννου εκτεῴφεντων 

(αἱο]ί εκτεύεισαι, Ἠὶο ΤΠΙ]ο |. 1. αηπρθὶοΏί) υπο Ιἴροχωρου του 

µαφητου αυτου. Φοῖηπ Ζείοπεν 16ί 2. 
ϐϱ.. Ερεπάοτί ν, 1116, Ῥειραπιθηί]β. 8αεο, ΧΠ1 2), οπίμᾶ]ί 

{οἱ. 94 ν. (Ίππο παν πο! ἆατ Τι] βἰεΙι() --- θὔν. οἴποῃ 7Ζἱεπι]ο] 

νοβιπάίροπ Ῥτουπογαβ. Ὀπίδεπειπ {οἱ. 69, πο]οιθ πήί ἆθπ 

Ἠοπίοη και ἡηµεῦα παρ αυτω εως χρονου διαδεχθεντος δε 

βο]]]ορθί (Ρ. 195, ὃ πι. Απρ), ππά {ο]. 69, Ἱο]επθβ πῖί ἀ4θῃ 

Ἠ/οχίεη ανεστη βασιλευς ἑτερος Ὀερίηπί (ρ. 104, ὁ πι. ΔπΙβρΡ.), 

Ἰ6έ, υνίο πιὶτ Ἠειτ ΟΝ. ἄνταας. ἵη Ῥατὶς οὐρεί προίμαϊ]έ Ἰιαί, 

πγθηϊρβίοης οἵηπ Β]αΐί, πᾶπη]οὴ ἆαδ, πε]ο]εβ πιέ {ο]. 62 οἴποι 

Ῥορεπ Ράεί, απβρεία]]οηπ. ΊἈΝασ] ἆαπι ΤπῃΠα]ί Ζα ππίΠαΙ]6η ΠΙΠΒΒ 

4ο: Αιιβ/α]] Ῥοάσιίοεπᾶά ϱ1ῶββ6ι βαῖη, Ποπη ἆει βομταῖθοι Πα 

πΙοἩί, ππὶο νἱε]αο] βοπςί, αΏβιοΠ{1ΙοἩ ϱγὔβδοτο ΑὈβε]ηϊήο αδ- 

βεαββδοη Ἰαί. ὨΏοει Τί] Ιδί του πι Ζα Ρρ. ὃ 468 Τοχίοβ πί- 

βοί]μοαῖ]ί. 1ο] Ὀοβίιίσο πας Τβδοποπάοτέ απΒβ ἀϊθβετ Ἠδ. ἀει Λη- 

οἱρηιηρ Ἱπθιί ρείαπάεη, πᾶπι]οι ΑΡβοπη πιαπο]μοετ «είπατε 

ππᾷ ΡΤΌΒΒΕΤΕΥ Βίλὰο]κο ή. Β. ἆθεβ ΒΟ6ΠΙΠΒΒΕΡ γοῦ εξελοντων δε 
ήμων αἨ Α. 4ἱ6 Βεϊ]αρο Ο ρ 184 Αᾳᾳ. ππᾶ ρ. 160,0---165, ἀπι.ΑΛπβρ., 

ααββδογάσπι αἶπθ πΙθΠί γο]είᾶπάϊῖρο Οο]]αίίομ, Ἱπε]ο]ο ΤδομεπάοτΕ αΏ 

4επ Βαπά ἆαν ΑΡβομτ εἶπεν Ἠ]εζα πὶομί ροεἰρηπείεῃ Ἠβ. (5. πῃ- 

(ου Ντ. 9) ϱοβδομτίεῦεη Ἠαί. Το] πθηπο 1Ἠη Ρ5. 

7. Ἐθεπάοτί αγ. 664, βαθο, ΧΙ 5), οπίῃᾶ]έ {οἱ. 204---δ!9 ἀα5 

1). Ἐν οπίμᾶ]έ αποἩ δοηβί νἱο] Ὀπρονγσ]μπ]σἸθς, απίθι απἆθιοπι 4ἱ6 Δοΐεη 

468 Οα1Ρ11Α, Ῥαργ]β ππᾶ ἆοτ Αραίμοπίσθ(Ῥαβ. Ἡ. ο. ΙΥ, 16, 48), πο]ο]ιθ ἴοῖι 

ἵπ γοτρίπάπηρ πι απάθιθπη σα γοτοβοπί]οπεη ροἀθη]ο, ππᾶ ἄθοι πε]οῖ]θ 

η ΖΗβαπΙπΠΕΠΊΦΠΡ της ἄθη αοία Ῥ]οπ σολαπάθ]έ γγοτάθη ΠΠ. Τπ Ῥ6- 

Ζαρ αι{ Ἰοίπίοτο πιΠβθ Ίο] τη] απο] Ἠϊ6ι πουἩ α{ ἀῑο νοτ]ᾶιῄροη Ῥε- 

ππΘΙΚΙηΡΘη ἵπ ,,Ἰθιίνοτκαοᾶν τα. ΟἨγθίοπίμιπι/’ Θ. 49 {, Ὀουιίαοη, απι ἆαδβ 

Κἰτο]ιοηΠΙδίοΙΒΟΠΘ ΙπίΘΓΘβ80Ο απ΄ ἀ4ΐθβοι ἄτιρρο νου Μάτίγτοταοίου σα 

Ῥουγείδοη. Ἐίπθη υητ]]οὮ αἱέόπ τιπᾶ ΑΟ πο Ίοπο Αοίΐοη ἆθβ Οατριβ 

ψοβοη]ἱοἷι θολίοη ρτϊοοβίδοίθη Τοχί ἆθν Ῥϊοπίπδασίοη σι Ππᾶθα, Ιδί Ὀἱβ- 

ποτ πἰομί ϱοΙαηπροη, 

9) ΟπίαΙ. Π, 955: ΤΠΙΙο ρ. ΧΧΧ: Τϊδομοπᾶοτέ ρ. ΠΧΥΠΙ. 

ὃ) ΟαίαΙ. Ἡ, 169 Αᾳ. ΤΠ]ο Ρ. ΤΧΧΣΧΙ, Τβομοπᾶ, Ρ. ΙΧΥΠ. ΤΧΙΣ. 



ας Φον 

ειφίο ΒέΔοἷς ἆος Ῥτουλοτας Ρε Ρ. 35, 94 πι. Αππς, πηῖέ ἆοπη ΤΗ] 
πραξεις εκ των περιοδων ευαγγελιστου 1) και παντευφηµου απο- 

στολου Ἰωαννου του Φεολογου παπά ἀεπ Ῥεβμ]πββ και ηµεῦα εν 

τω οικω αυτου αινουντες και ευλογουντες Χριστον τον αληῦι- 

νο» Φεον» ηµω». Ώαταιξ {οἱεί πε ἀοιτ Ὁερεγεομτίθ τα (πιῖε 

Ὀρογρεδομτίεθεπεπι π, πο Τικομεπάοτί οτκ]ᾶτί -- περι) της 

του τιµιου και αγιου αυτου σωµατος καταπαυσεως ηγουν µετα- 

στασεως εἶπ Βετίομέ εὔει ἀἴεξος Ιη]ια]ί. Αὔρεξεμεηῃ τοῦ ἆεπι 

Της], πγε]εῖες ἀοτέ Γεβ]ε, Ἰδέ ἀἄετ Εϊπραυς ντο ρεγεϊηκίπι- 

πιεπά ἴἵπ ἀεπι ἸΊοπετ εοἀ. ἐἨεο]. ϱτ. 195 (Ἀεβεε] 1, 204 -- 151 
Τμαπηῦθε]ς εᾱ. Κοῖ!. ΤΥ, 998 εα.) Ζα Βπάεπ. Ύοῦ ἀεπι ογβίθη ϱτῦβδργεη 

ΒιΠο]ς Ἰαῦς 1ο Τδεμεπάοτίς ΟοΠαίοτ, γοη ἆαπι 2υγεϊέεη βεῖηε 
ΑὐβομπΠ,. ας Ζεϊεμει Ιδί Ρ. 

δ. Ἐρεπάοτί Οοε]πίαπας 1941, Ῥαρίοτης. τοπ ο. 1945 1), 
επἰλᾶ]έ {οἱ. 10Ο1τ.---10τν. πατ εἶπ Ἐπταρπιεπέ πε ἄοπι Απίανς 

του αγιου αποστολου Ιἴροχωρου λογος εις τον αγιον Ἰωαννην 

ευαγγελιστην ὤεολογον οταν προεγραψεν το αγιον εὐαγγελιον. 

του κυριου ηµων Ίησου Ἄριστου την χαριν ἐπιδοντος κτ]. Ε8 

τεῖομέ τον Ρ. 150, 19 ---165, 19 πι. ΑπΑρδ. Το] Ἠαῦο οἶπε αηβολεῖ- 

πεπᾷ το]είᾶπάϊ]ρο ΟοΠαοῃ τοι Τβεμεπάοτί Ἡαπά 3). Ίο] Ὦε- 
Ζεἶεμπο ας Ἐταρππεπί ἀπτο]ι Ρ4. 

9. Εβεπάοτί 0οἴκμπίαπας 906, Ῥαρίετης. τοπι ὁ. 1049 (Μοπί- 

{απεοἨ, Ορ]. Οοἵβ]. Ρ. 421). Απ [ο]. 4τ1τ. Βπάεί δἶει πας]Ἡ 

ΜΙάπεϊππρ ἀες Ἠειτη ταις του ἀετεε]θοη Ἠαπά, πε]εμα ἆεπ 

6αηζεη Οοάες ρεεομπεβεπ Ἠαί: η βιβλος εσχεν ηδε συν Φεω 

περας πονῶ ταλαντος ὅανιηλ ρακενδυτου. εν ετει Ὁρς ινὸ. ἵ. 

µηνι τουλλιω ἃἆ της αγιας µαρινης. Ἐν επἰ]ᾶ]ὲ ἀεπ ϱαΠζεπ Ῥτο- 

εποτας {ο]. τδτ.---11ΐτ. Τε αμα αἴπε γοηκίᾶπάϊσα Αὐφδολτίίε, 

πα Απίαπς ππά Τα Ἐπάο του Τϊδομεπάοτί Παπά, ἵη 4ετ ΜΠίο 

ποπ ἀετ νὶεὶἰ 5εἈὂπετεπ Ἠαπά οἶπες Ἐταπζοβδεη ἵπ Τϊδοπεπάοτίς 

Απτας απηφείετβρί. Ώεηπ ΤΗεΙ Ίιαθε Ιο]Ἀ Ρ. ὃ πι. Απορς. πεῖ- 

βείπεῆ. Όας Ζεῖοπεη Ι8ί ο. 

10. Άπς εἴπεπι 0ο. Ὑαΐσαπας 405 Ἰαίο Ἐπσε]υτοίι ἀῑα 

περιοδοι του αγιου Ίωαννου του «Φεολογου και ἐύαγγελιστου 
παρα Ιἴροχωρου µαθητου αυτου αὈφεβελμτίερεῃ, ποταις ΒΙτο] 

1) 5ο πας] Τϊβοπεπάοτε. ΤΠΙο βἰεὈί του ευαγγελιστου. 

2) Μοπίίαποοπ ΕΙΡ]. Οοἵα]. Ρ. 196. Τϊδεμεπᾶ. Ρ. ΧΥΙΠ. ΧΙΙΥΙ. 
9) Β. ]εάοσλ σα Ρ. 156, 5 ππά ας Ἐεμ]επ αἴποιτ Απραῦο ἄθει ἀΐαθα 

Ἠ8. απ πιεµτετεη Βέε]]επ Ρ. 155--158. 



-- ΧΙΥ -- 

ἵπ Αποίαν, ου. αροοτ. Εαὐτίοϊαπϊ Ρ. 961---ὁ06 ἀϊε]επίροῃ Βήΐο]κο 

πηϊ(σοίΠο] Ἰαί, Ἱνο]οπο ἆθπι νοι ἀτγηᾶπδ πασηροάνπο]ίον Βέοἷς 

4ου ΕάϊΠο ῥπίποερ (ρ. ὃ---19, 4 πι. Απβς.) ππᾷ ἆθπ ἘΤαΡπιεΠ- 

ίοη ἆοτ Κορᾶβοπεπ Ὀερετβείαπρ (Ρρ. 198, 9-- 195, 90 πι. ΑπΑρ.) 

ρατα]]α] αἰπά, 
11. Τπ ἆαι Ῥγποδα]ριρ]Ηοί]ε]ς πα Μοβκαι Ντ. 162, οπεππα]ς 1098, 

ροδομτίοῦαν ἵτη οὐ. 1092 1). Ώοει Ῥτοσλογαβίοχὶ Παί Πίογαις Απιρηι- 

Ἰοο]ήας το]ρίάπάϊρ ἵπ ἆατ οΏεπ Ῥ. ΥΠΙ Ώ6βρίοσΠεποπ Απβραῦθ 
αυροάνποἷά, Ὀοει Τε] Ἰαπίεί 5ο γυῖο ἵπο (0οἵ],. 906), ἀοσῖ 

ομπο ἀῑο Απίῤπίο ενδοξου και πανευφηµου αποστολου. Ώα88 
Ζοαϊομει 18έ πι]. 

49, Ελοπάοτί Ντ. 118, οἴοαπια]ς 119, 9αθο,. ΧΙ οἀοι ΧΠ 

πας] Μα]ιασί 1. Ἱ. 110 παπά Απιρμιοσμίας, ντο]ο]ιαο; ἀἱοθ Ὑατία- 
έθη Ζα πι ἵη ἆοι οΌοπ Ῥοβδομγίεβοπον Ἠγεἶδο απροπιοτ]έ Ἠαΐ. Ώου 
ΠΗ(6Ι, ππο]οποιπ Μα]ιασί ππρεπαα απρὶθβέ, 1δὲ σπα ἵπ πα] (απᾷ ϱ) 

Ἁλη]ίοἩ, ἆοο]ι {εΠ]έ ητοι Θαυματα υπά ενος των επτα --- πρώτο- 

µαρτυρος, ππᾶ γοτ]Ίει Ἰθίβδί ϱ6 πο ἵπ πιαίποπι Τοχί παοι Ύ 

του αυτου µαθητου. Ώαβ Ζοἴοπαῃ δέ πι3, 

19. Ἐροπάονί Νν. 109, οοπια] 160, παο] Μαίίμασὶ Ρ. 59 
ιοί] ἵπι ΧΠ., ναί] ἵπι ΧΙ. δατλαπάςτί ϱοβομτίεῦεΠ. ΊΝ]- 

τοηά Μαίέ]ασί πὶοΏί Ὀοπιετ]έ, οἨ ἀάιν Ῥποσ]μογαβ γοπ ἀατ 18ΠροίθΠ 

οσοι ἆαι ἄ]ίετοι Ἠαπά ϱεβομτίεβαπ Ιδί, βοηεαϊρί Απιῤηιοσμίαβ 

ἀϊο Ἡς. ἆθπι βαεο. ΧΗΙ ζα2). Ὠἱο ον ζαμ]τεῖοπεπ απᾶ ἀπτοιι- 

1) Μαϊιαοϊ, αοουταία οοᾶᾶ. ϱταθο. Ρἱρ]οίπθοαγαπαι Μοβαπεηαῖαπι 8. 

Βγποᾶἱ ποβδα δἳ τοοθηδίο, 1, 94. Ἐν αᾶρί απ{ ἆθπι Ιοἰπίοη Ῥ]α[μ ἆῑο 

ζαἱτοβζαμ] ͵σφλ’ -- 65980 -- 1022 Ρ. Οµπ,. Ὠϊο οίναφ πϊκυοιείᾶπά]]ο]ια 

Ῥοαπιοτκαπρ, Ὑθ]οιο Μαἰ(]ασὶ ἀΐοδοι Απηραῦο Πἱππα[ἀρί: ἄεεδέ επύπι αἰίηνιδ 

ΦιηΕΥ8, η πι αἶδίδ ρωγίθις ἐθί ἀε[είιις εδί, Καππ βἷο πατ απ{ 6ἴπ6ῃ 

πιῦρ]]ο]ιοτ Ἰοίβο Ππίει } Γεπ]οπάει Ἐίπαι Ὀεῥίε]οι. Ὠϊο οἰγγαῖρο Τ116- 
τη”. γάρ Ζἱοπι]ίοἩ ρ]οϊο]ιρή]ῖρ βοίπ; ἄεπη δίαίέ πας βολίαᾶα, ἆθπι Ὑο- 

{αβ8οτ ἆεβ ἄ]ίετοη ΚαίαΙορς ν. 1725, τπᾶ της Απιρηιιοσμίαβ οἴιπθ Ἡ/ΘΙίΘΥΘΒ 

ᾱ. ο. 1022 πα ἨΘΠΠΘΗ, πᾶνθ Πἱπσιπα/Ἡρεη ,,οἆσι ἵπ οἴποιπ ἄθτ 9 {οἱροπάςῃ 

ζαητο Οἱ 1059415. 

9) ο απ ἆθπι ΤΙ τα. Ρ. Ἡ ἆοι Υοττοᾷθ. Ίθηπη Ῥ. 49 Αππι, 1 
βοδαρί υ]τά μ]π ἆετ Ἡαπάβολμηςι 178 ον ΧΙΙ--- ΧΤΠ. ζαμτμαπᾶρτίς {οἱρί 

(4ἱο Ειζᾶπ]απβ) νοη Βοβϊραίθοι αππᾶ βοϊποι Μιαβοτ Ῥτο]]ίαπα: Ἠϊεται{ νοη 

ἆθπα οἱ”, 8ο 1βέ ἄῑο ΖαΠ] ἆαιτ Ἡς. --- πι2 τίοηίῖς, ἀῑρ Απραῦο ἆθβ Αίθις 

46ι 6. {αβομ. Ὀπά ππεπη 68 ϱ. 51 Αππι, 1 Ἠεῖβδί: »Ὀίο ἸΠοτίο εν 

χῶ --- πγνευµατι {θμ]οι, ἀαταιί ἵπ ἀαι Ἀπυοϊίοι ΗΒ. Ντ. 218 ἆθδ ΧΙ. α. 

ΧΠΠΙ, ὁαμτμαπάθτί6 νοπ ἆθπι ἀδποπίβοπον Ίο], 5ο Ιδί ἀῑο Ναππιθε 

{α]6οἩ, ἆθππ οοᾶ. 218 οπί]ᾶ]έ ἆθπ Ῥτουβοταθ ραι πὶοπέ, ππᾶ ἆθι νοιρο 



ππν, 
κ. 

ας ο 

ρτοϊίοπάση ΑἈποϊομππσεη ἀογφοῦοπ γοπι πω] βολεῖπί Απιρη- 

Ιουλίας το]κιϊπάϊς πησοίμεῖ]έ σα Ἠαθεῃ. Ἀατ "σοι ἀῑε Όερετ- 

φο]ικῖθ, πγο]οῖιο ππεν Μαιέμαείὶ ρ. 190 ρει]ρί δεῖπ 5ο, βεμνγεῖρί 

ος; 4άρερει Ὀοτίολίοί πεῖτ ῬΒοπυγείκοι, ἆαδθ είς α]ετάίπρ» απΓ 

(οἱ. 166 τα Ίεδεῃ ἴδέ ππά Ίνα 50ο πο Ἰε]ι Ρ. ὃ πι. ΑπβΡ. αἩ- 

βοπηει]κέ Ἰαῦο, Ἱρογαϊηκίίπιπιεπά πηέ ἆθπι ἀετ ρ]είεμει Ζεἴί 71- 

βοφομτίεβεποπ 3 (Ρατίς, 1176). Τε Ῥεπεϊεηπα ἀῑο Η5. ἀπνο πι. 

14. Βομ]βε]ῖεῖι βἰο]]ο ἴελ ποε] οἰπίρο Νοέίπει "δει βο]οῖε 
Ἠβα. 184ΠΙΠΙΟΠ, ΥΟΠ ἀθπεη 16Ἡ οπγγεάοΥ περον Ίηγει αἰπ]οπεῖ- 

(πάση ΝΙολέκπαἰσὶρ]κοῖί οοι Ἡδβεῃ πιοίπεχ πιαπρε]αίτεη Κεππίπ]ς 

Κοῖπομ πγεϊίογεη θὈταπε] ϱεπιαοΒέ Ἠαῦο. --- α) Ὀπίοι Τϊδελεπάοτίβ 

Ῥαρίτεη Ἰαῦα ἸοἩ. δἶπ ῥτοβ8ο9 Βαΐέ νοῖ]ετ Ἐχεετρίε ας εοἆ. 

Ρατῖς. 693, πγο]οῖετ ἵπ φαΐποπι πηῖέ Γο]. 21 Ὀερίππεπάει ΡαΡίετθ- 

π6η ππᾶ παοἩ Τιεοποπάοτί αίπα ππι 1900 --- 1400 ϱεδεΏτίεβεπεη 

Τ]ηθ]] {οἱ. 994- «336 ἆοπ Ῥτοεμοταβ οπἰμᾶ]έ, αὔετ ἵπ ἆει (ε- 

οἨ]ο]ία γοπ Βοβἱραίτος (ρ. 149 πι. Απρ.) αὈοτίομί, ει Τα] 

Ι8ΐ αι περιοδοι του αγιου αποστολου και ευαγγελιστου ἠγαπη- 

µενου Ἰω. του «Φεολογου. συνεγραφησαν δε παρα του αγιου 

Ἡροχορου 1) ενος των  διακονων. Ἐτ ρε]Ἀῦτέ Ζαν ταρρε ο πι! 

πι γ. -- Ὦ) Αα οοᾱ. ΑπιΏτο. Α 65 Ιπί Ἰαί Τιεοπμεπάοτί 

6 Ἑ]αίοι Ἐκοετρίο Ππίθτ]αβκεη, πγε]ομε Ὀεπείδεῃ, ἆαδς Ἐτος]ο- 

τας Ἠΐ6ι γοπ οἴποπῃ εἰοπάεῃ, Βομδητεάπευτ αρ πικπαπάα]έ Ὑγοτάεη 

Ι8. ει Τήεί Ιδί Περιοδοι και πραξεις του αγιου και πανευ- 

Φηµου αποστοΛου και ευαγγελιστου Ίωαννου του Φεολογου και 

Ίῖροχωρου του αυτου µαθητου, πο ειδε ἀα5 οτί πραξεις 

ππά ἀῑο Βίε]απς ἀατ Ἰείσίεηῃ Ὑοτίο τα Ὀεαομίεη ἴδ Απο Ἠᾶ(ίο 

1η τα Ρ. ὃ, ὃ ππὰ Ρ. 4, 4 Ῥοπιοτκεηπ Ἰὔππεῃ, ἀα55 ἴπι ΑΠΙΌΓΟΒ. 

4ετ Μαβει ἕεεα ἵπ εἰροπίμπι]ίομοι Ἰεῖκε ρεάαολέ ἴδί. Όπι Γῆτ 

4ἱε Εαρεῖη γοπ ἆαπι παπάετῦατεν Τεὔεπεαιδραης ἆἄει Ματία 

Ῥααπι σα Ῥε]α]ίοπ, Ίδὲ πὶεμέ παγ ἀῑε Ἐτννάμπαπρ τος Τοάες 

δεε]ρί, βοπάετη αποἩ απβάτιοκ]οὮ απ 1ητο Απιγεδεημεϊί ΠΙη- 

Εεπίεβεῃ. τα Γεῦσημανη Ρ. ὃ, ὃ Ἰδί Ζπβεβείσί ενα και η παγ- 

αµωµος αυτου και παναγια µητηρ πηυλίζετο, {ειπε Ἠϊπίετ η το 

κελευσθεν υπο του διδασκαλου πληρωσαι (αἳ. ρ. 4, Ὁ) Ἠϊπζ- 
Εείϊρί: µαλιστα και της σεβασμιωτατης αυτου και παναµωµου 

Ἐε]λίετ ἵπ ἄετ Α]ιεγεαπραῦα δέ π]οάοτ]οϊ. (εποῖπέ ἴδέ απο] Ἠϊΐοτ, πῖθ 

ἀ4ἱθ Βία] ἆθτ Αππιθικαπς, ἀῑθ Ῥεπεϊεμπιπς αἱβ ππεῖϊο Ἡβ. ππά ἀῑε Ύευ- 
Εἰείεπαπρ πηῄί Ρ. 49 Αππι, 1 σαΐρί, 4ετ- σοᾶ, 118 8αθο. ΧΙ---ΧΠ, πιεῖη πι. 

1) Ναολ ΤΠΠο Ρ. ΙΧΧΣΙ οΏεηπ Πἴροχωρου. 



-- ΧΌΙ -- 

µητρος (οἨΠθ αυτου) τουτο διακελευοµένης των μελλοντων δη- 
λονοτι πιστευειν την απαρχην εφιέεµενη του κηρυγµατος κατ- 

δειν. Ὠϊερ π]τά Ταρ]οῖοη αἱ Ῥ]ριοῦο ροπᾶρεῃ. --- ϱ) Ώει 

ΕνοππάΠομ]καῖί ἀἆθβ ἨΠοιτη γ. ἀερβαντάί γετάαπ]εϱ 1ο ΜΙΗποαπρ 

ἄθοαι. αἶπο ῬοιβαπιθηίἨβ. απί ἆοιτ ὈπινοικιβίκδρΙρ]Ποίῃαῖς Ζα ἸΜοβ- 

βίπα ομπο ΝΙΤΩΠΙΘΥ, εεπια]ς ἆαπι Κ]ορίοι Β. βα]γαάοτο ἀαὶ ἄταοί 

βεμῦΠΡ, ἀατί ν. ὁ. 1906. ει ΑπίΑΠΡ ({ο1. 4θν.) Ιδί: λογος 

τα µαΐῖω Ἡ. Πραξεις και περιοδοι του αγιου και ενδοξου απο- 

στολου και ευαγγελιστου Ίωαννου του Φεολογου και Ιἴροχορου 

του αυτου µαύητου, ἕνος των ὃ αποστολων. ευλογισον πεθ: 

Έγενετο µετα το αναλειφθηναι τον κυριον κτλ. Όει Ῥομ]αβθ 

{ο]. θττ. Ιδί Ῥαίπα[ιο ῬαοΠείᾶβ]οἩ ο]αίοὮ παῖς ἆαπα ἴπ Ρ5 (Ρ. 104 ᾳ. 

πι, ΑΠΘΡ.).--- Έθιπεοτ ραῦ παῖν Ην. ν. ἄαεβμαγάέ απβ ἆαπι ΚαίΐαΙορ 

46ι σγἱεοΠίδοῃεη Ἠββ. ἆετ οἱρεπίήομεῃ Ὑαΐσαπα {ο]φεπάρ Ἀο- 

ποι: εοᾶ. 1490 Προχορου περιτων πραξεων Ἰώαννου. Ίπο, ΕΥε- 

νετο μετα χρονον τινα”, βο4αππ οοᾱ. Τ16. Ίἴροχορου και αν- 

εψιου Ἀτεφανου κτλ. Ίπο. Ἐγενετο µετα το αναληφύηναι τον 

κυριονές, οπάΠο] οοᾶ. 064. Ίροχορου περιοδοι Ἰωαννου. Ίπο. 

Σαλπισατε φησιν εν νεοµηνια σαλπιγχι.«- Ῥοποηπ ἨϊετπαοἨ Ιδί 

Ζα υτίλοί]θη, ἆαββ 654 νῦ]1ρ υπετί]ο απά 1190 βατ Ῥεασ]μίοιβ- 

πγοτίῃ Ι6ί. --- 4) Επά]ίο] αἹποίββ ἸοἨ ἀπτοι ρὔᾶρο ΜΙήπεαπρ 

ποπ Βοπιγείβο], ἆαδς ἴπι οοᾱ. ϱτ. ΧΟΙΥ ἀαάι Ῥείοτερατραι ΒἱΡ]10- 

λε]ς [ο]. 19444. οἵπ Ἐκοθιρί εκ των περιοδων του μεγαλου 

Ίωαννου του «εολογου και ευαγγελιστου 8ἱοἈ Ππᾶεί, Ἱο]ο]εβ 

Ῥερίηηί εν πολει τινι καλλουµενη Καρρω ἠλῶεν ο µακαριος 

Ίωαννης. εν δὲ τη πολει ἔκεινη ην πλουσια γυνή! αυτη δὲ ην 
χηθα και το ονοµα αυτης Προκλιανη (5. ππίεν Ρ. 196, 19), ππά 

Ἱνθ]οῃαΒ ἵπη πγοβεπίΠο]εη ΘΏ6ΠΒΟ βομ]]θβδί, γα πιεῖη Τοαχί Ρ. 105. 

105. Ἐϊπο Παιγοιγαρφοπάθ ΒίθιΙο ππίο; ἆαπ Τοχίαπε]]επ ϱ6- 

ρἩτί ἆαι ]αἰοιπίβομον [ερεγεείαπρ, Ἱε]ομο 16Ἠ πιί Ἱ, ὈεπεϊοΏπο 

(6. οΏοηῃ Ρ. ΥΠ). Όαβα πἰομέ είπα 4ο Ια Βϊρπο αἷθ παο] 6Ποί 

βτἱοσμίδοηει Ἡδ. απβο{εγρί Ἰαῦα, Ὀεάατ{ Ἰκεῖηθβ Ῥογγαίβοβ. 18- 

6ερεπ ἰδί πὶομί φοίοτί ἀθι]]ο], υπο 68 βἱοἩ πι αν ἀπ Ια{ε]- 

πίβομεπ Ῥτουπονας αἱροπίπήπη]ίο]οη Ἐρίδοάε γετηα]ία, ἹπεΙομο Ἰη 

ἆ6ι ογδίεη Απβραβο οο]. 198 πηέ 4επ Ἰογίοη Ὀορίηπί: βθοππάσπη 

γ6γο Ῥοβίθα Ῥογβεσπβοποπι ΠΓοπιήβαπαφ οχοαταί, ππᾶ οί 4ο Ία 

Ῥαττο παπά ἵπ ἆεπ παομ{ο]φοπάση Απβραθεη {οἱροπάο Καρίίοὶ 

υπη[αβεί: ο. δ. Ὦ. Ι08ΠΠ6ΘΒ οκ βοπρίο Ποπιϊαπί οατοθτί πιαποί- 

Ραΐατ, ο, 9. Ῥτουοπεα] Ερ]οαβίογαπα ἆθ οαρίατα Β. Γοαηπῖ8 δοτ]βῖό 

αἱ Ὀοπιϊβαπαπα, ο, 10. Ὁ. Ιοδηπαοβ γἰποίςδ Ἡοπιαπι παμίατ, 



ασ εαν 

ἰοπάείατ οἱ ἵπ ἀο]απι Γογνεπίῖς οἷοῖ οὐπ]ἰοϊίατ. ο. 141. Ὁ. ἆοαηπες 

4ο ἀο]ο Γετνοπέῖς οἷαεί εχΏῖί Ἰ]αθας, πποίπβ, ΠΟΠ πβίπβ. 
σαν ἀῑτίιε ζαπᾶ εί δοίη, ἆαβ8 ἀῑες ἀογ Ἰαίεϊπῖδε]ιο [76Ώε- 

βείσοτ πἰομέ ἴπ οἴποι ρτιεσμί8εµπεη Ἡς. ἀά5 Ῥτοσβοτας ρείαπάεῃ 

Ἠαί. Ίεηπ 68 απε]ῃ ἴπ ρτίεσμίκεπεν Οπε]]εηπ ἆοι Τταδιᾶοη τοη 

εἴπεπι τὔπιῖκεμεν Αποηί]α]έ 4ος ᾖομαππος πἰομί σαηζ απ Ζειρ- 

πἱβδεη ΓεΡ]{1), 5ο Ιδί ἀοομ ἀῑς θαρε νοπι τὔππίδεμεη Οεππατίγτίαπα 
4ος ο]αηπες οἶπο βρεοϊβνει αὐεπά]ᾶπάίΐκο]μα, ποτᾶθει πασ]ετ 

πηεὴσ σα 88βεπ Ιδί. Έειπετ Ὀενεῖκί ἀῑο Ἐτφάμππηπς ἆετ ὅο- 
Ἠαπηθβκίτεηθ απίο Ῥοτίαπι Τμαπαπι (ΒΙΡ]. Μας. Ἡ, 1, ὃς (6) 

4ἱε Ἰαίεϊπίκεμε Ἠετκαπ[β, πιεἩγ που ἀῑο Απίαπρανγοτίθ ἆ98 

εαρ. Χ: ᾖπ ο 9εγο {επίρογε ἔοπιαε [οπηύίαπιξ ει Μαγοεῖῖο 

εἰ Ι:Μπο ἄε ΟΕ αἀνεπέιὰ αἰεγοαίων. Ἐετπει ΕΠπάεη αἶοι ἀῑθ 
οὔεπ πηέφείμεϊ]ίέεη Απίαηρεννοτίε 4ετ Ἐρίβοάο Ῥεϊπαμ πὂγη]ο] 

Ῥεϊ Με]]ίας 2): ππᾶ απεῃ παδ ἀϊοεοτ πγεπῖσε Ζεἴ]εη ερᾶίετ ἵπ 

Ῥετας απ{ Ῥαΐπιος βο]τεῖθί: ὑπ φιια ἔπδιία αροοαζἰρεύπ, φµαπι εἰ 

ἀοπιύηις γευε]ανίέ, ιαπ εµα εοπβογἰρεἰέ φἰεΏί Ὀείπα] συ ὔτ]ς] 5ο 
ἵπι Ἰαειπίκεπεπ Ῥτοσμογαβ, ΠἩΓ απ εἴποτ υγεῖί αΏφε]ερεπεῃ Φίε]]α 

ο. 4Τ (ΒΙΡΙ. Μας. 1. 1. 66 Η), εε]τ ἄμπ]ομ αΏετ απο] Ὠεῖ επι 

βοβεπαηπίεπ᾿ ΑΡράΐας 3). Βοάσπη 18ί ας Βομ]πκεπγοτί ἀες Ἰαΐ. Ῥτο- 

εποτας, ἀετ Ζατιί 4ετ ερ]εείεοπετ ΟἨτ]βίεπ ὈὨαῖ ἆοτ Βάεκκεῖτ ἆοβ 

ΑΡοβίε] τοη Ῥαΐπιος ὀεπεαίοίις φι οεπέ πι ποηιίπε ἀεί, απο] 

Ῥαί Με]ηΠίας 1) Τα Ίεδεη. Ὠας αἶπά Εἰπτε]λείϊίεηπ. Αὖετ Ὀείπα] 

4εῃ Ραησεη ἸΤη]ια]ί ἀετ Ερϊκοάε Ππάεί ππαπ ἵπ οἶπει ἘθοθηδίοἩ 

4ετ απἲ Με]]ίας γοη Ιαοάΐσθα αἰοῖ βε]ὺςί ζατΏοἰκΠἨτεπάεη Ῥα8- 

βἱο ἑοαππῖς, πε]εμε ἀῑδ Βεπεάϊοίπεγ γοηπ Μοπίο (Οᾳαβεῖπο ἴπι 
ΕἸοτήερίαπι 4.5 2. Βαπάος Ίῆτετ ΒΙΡ]. Οαεϊπεπείς (18Τ5) Ρ. 06 5αα. 

γετὔΠεπ(εΏέ Ἠαβεπ. ΌὨας ογείο ἵη ἆθτ Απεραῦε ἆες Ἐ]οτεπί]- 
πῖας πἰςομί οπίμα]ίεπο ππά, Ἱπεπη ἸοἨ ἀἱες πῖοπί α[σαάαεα(]οῖνεη 

1) Β. ἀ4ἱθ Βεϊ]ασε Ὦ σα Ῥτοσμοταςβ Ρ. 191, 5 ππᾶ ἄεπ οιβδίεπ ΤΠΗοΙΙ ἆθτ 

νου Τϊδυμεπάοτί Πεταπββερεῦεπεπ Πρᾶξις Ἰωάννου (Αοῖ. αροςτ. Ρ.266--- 

211), πε]εῖει ποῖε ἄετι Σηγεϊίευ πας οὐετβᾶσ[]]οὮ σηβαπιπηεηρε]εϊπιέ ἶ8έ, 
2) Ναε] ἀ4ετ εδίεη Απβραῦο ἆθς Εἰοτοπηπίαβ νον Εαὐτίοῖας ἴπι 0οἆ. 

Ῥεεπάερ. Ν. Τϊ (εἀ. 2) ΠΠ, 604-623 πεἀετ]ο]ς. Ὠοτί ρ. 606: δεσιω- 

ἄαπι ροξί ΛΕΤΟΠΕΠΙ Ρεγδεεκίοπεπι Ολγίςίαπογιωπι Ποπεξίαπις επεγειξ. 

ϐ) ΗΙςί. αρορί. Υ, 2 Εαὐτίο. Ἡ, 595: ἐπ αμα εἰ αροεαϊψρείπ, φπαε 

επ ποπιεπε εἶμς Πεφίέιτ, εἰ οἰαιέ εἰ εετέρκίέ.. Ἠϊειηϊε Ὀπο]βεαο]ίο]ι (αποῖι 

αροεαἰψρεύι) Ἱθετεϊπβεπωπιεπᾶ ἵπ εἴπετ απάοτεπ Ἐεορηκβίοη ἆθςδ Μα]Πίτς ἵπ 
4ετ ΒΙΡ]. Οαβϊπεηαίς Π, 9. ΤμεΙ1 [ΕΙοτήερίαπη] Ρ. 68. 

4) Ἐαὐυτίο, Ρ. 601: ΒΙὈ]. Οααῖπ. Ρ. 68. 

Αοΐα ύοαπηῖς. .ϱ 



-- ΧΣΥΠΙ -- 

Απραῦοπ ἆοι Ἡοιαπδρεβοι τ]ολήρ απ{ζαβςο 1) ἵπ 4επ 0οά4. 048. 
99 παπά 101 αἰοπι]οι σ]εϊομ]απίοπά οπίῃα]ίοπο ίΠο]ς οπίβρτϊοΏί 

ἄσπι ο. 8 ἆαρδ Ἰαΐ. Ῥτοσποταθ; ἆαβ ἀοτί ἵπ Ῥατεπίμοβο ϱροβίε]]ίο, 

45 οοᾱ. 99 αὐσεάτασ]ίο ΘίΠο]ς οπίβρτ]οῃί ἆθπ οαρΡ. 9--141 ἆεβ 

Ῥνοσμοταβ. Ὀίϊαοβδο γογβοπϊοάσπαη Ια[δίπίδοπεη Ἠο]αίίοπεῃ πηέ Ε1π- 

ομαδα ἆον Αὐάΐαφ ῬογήἩτοη δἱοἩ 4ος βοηβθὲ Ίη ἸΚοίποπι οἶια- 

ταἰκίοΙδίίκοποη Ῥπποί πηί Ῥτοσμοιαβ. Ἰαπη βἶο Ἠῖαι πηί ἆθπι 

Ιαἰοίπίβο]οη Ῥτοσπογας γἰο]{ασ] υὔγ]]ο Ἰάεπίίβοη αἰπά, 8ο Ιβί 

γο]οπάβ Ἰκ]αν, ἆαδς ἆοιτ Ιαίοϊπίθεμαο [εῦοιβείσοτ 2) ἀαθ Ῥτουμοταβ 

Πίου αἱ ρπίοι Αὐοεπά]ᾶπάθευ τοπ βεΐποπι ρτοοβί8οπονπ Οπρίπα] 

αΏσεσαπροἨ 18ί ππά 7α οἴποι Ἰαίοίπίβομοπ (πο]ο βορίου Ἰαί, 

ππῃ Βαίπο 1986; ἀῑο Ὑοτμοιτ]σο]πατρ Ἡοπιβ ἆπτο]ι ἆομαππθ πΙοΏί 

νογΠΙΙΡΑΘΗ 71 Ἰά8β6εῃπ. Απβ Τμ Ἰαί ϱἳ αποἩ οαἴπεηῃ απάετη {8 

Ἱεάση Ιμαΐεῖποτ οπαιρβπάΠο]εηπ Ὠείαοοί ἆθβ Ῥιουποιας οιβείσί, Ἱη- 

ἀσπι ος ἀἱο οιγἉληίο Απραρο ἴθαυ ἀῑο ΑροκαΙγρβο πί ἆθῃ 

Ἰλογίεη ἀθικοίθεη ΟΩπο]]ο αἀίπαμπι. Ὠϊ6βο Ωπο]]ο 18 πΙοΠί οίτα 

Μο]]ίας:; ἆσεππ 65 1βΐ ΙοίοΠί οἰππαβεμη, ἆαδς ἆαδ ἴἵπ ἆοτ ΒΙ1Ρ]. 08- 

βἰηοηβίῖς ππίου ἀϊθβοπι Τιίοἱ πει Ῥαρ]οϊνίε ἆει Ῥαββίο «οαηπίβ, 

αἱ ἆθτοῃ Ὑσογίαββοι αἶοἨἈ Μεα]ίας ἆπτοι βοΐποπ Ρτο]ορ αἰπ[δ]τί 

(αῦρτίς, Π1, 604: ΒΙΡ]. 648. Ἡ, 2, 66), ατερι πρ]οὮ πΙοηί απρε]ιδτί 

Ἰαί, δοπάστη αἩβδ ἀοιβε]θοπ Οπο]]θ, απς ππε]ομαειν ἆει ]αοϊπίβοῖιθ 

Ῥτου]μογαθ πναλγεοΠοϊπ]]ο]Ὦ αππηΜίε]ρατ ϱεβεμδρίῖ παί, Ἰπίθτρο]!τέ 186. 

Ὀοι οοἆᾱ. 99, ππο]ο]ιαι α]]οίηπ ἀῑο πεί Ῥτουμοταβ υγοδεηί]]ο] Ἰάθῃ- 

Ώβομο ϱΊ0Α86 Επγγεϊίενιπρ Ἰαί, οπ/μᾶ]ί ἀεπ Ρ{ο]ιος ἆθβ Μοα]ίαβ 

ρα πὶοΏί: ος Παί 1η πα Ἠαομί Ῥοβοϊαρί: ἆαππ ἀἶοβθον ππο]]ίο 

Ἰαπΐέ Ῥτο]ορ πα ἆαβ αἰ]οτ]οίίο Θίο]ς ἆεβ 1,εῬρεπβ ἆθβ «οἴαππεβ 

1) Μαη πιπβςβ ἀῑο Ναολτίολίοη 2ἱοπη]οὮ πι ]βαπι ΖΠβ8αΠΙΠΙΘΠΙΘΑΘΠ: ρου 

οοἆ, 7 ΒΙ9Ι. Ἡ, 125: Ε]οτ. ΤΠ, τὸ: ἄδει οοᾱ. 99 ΒΙΡ]. ΤΠ, 400: Εἰοπ], 

Π, 67 Τοχί π. Απιι. {:ς ἄραι οσᾱ. 101 ΕΙΡ]. Ἡ, 416: Ιον, ΤΠ, 67 Απιη, 1, 
ἄροει οοᾱ. 145 ΒΙΡΙ.ΠΠΙ, 988: Ἐ]ον]. Ἡ, 66. Όαπιι Κκοπππιη Πορ ΠπιΘΠΤΘΓΘ 

Ἠββ., πο]οιθο Ὠοῖ ἆθτ Ἡειαιβραῦρο πὶομέ Ὀεπαίσί νιτάρη 7 Β. οοᾶ. 1417 
ΡΙΡΙ. ΠΠ, 62, πγε]οιθι βἰαίέ οι Ψονγοᾶο ἆαθβ Μοα]]ίαδ αππᾶ ππίοι ἄεπι γοι- 

Κοητίαι Τϊοἱ Ῥποιοριβ οἶπο Ἰπισο {ία οομαππίς ρὶεὈί (αὐρεάταοξί 

Ε]οτί. ΤΠ, 98), αΏροβα[η γοη ἆθπ οιβδίοη Ἰονίεη ΙάρπίῖθοὮ ταῖς ἆθιη Ῥθ- 

ἀοβεπάθη ΟαρίίεΙ ἀθβ δοβοπαπηίθη Ιδίάος Μον. οποάοχορτ. Βα8. 1569, 
Π, 697 8α. 

2) Ώϊεβεπ ἀαξίτ νοταπίνγοτἰο]ὰ τα πβομεη ππᾶ πὶομί οἶπο αρᾶίθτο 
Ἰπίθιρο]αίοη ἆθί αταρτϊπρ]ίομ. ἄανοη {[ποίθη Ἰαίοϊπίβοπεηπ Ἰοροικείσαπρ 

ΑΠΖΙΠΘΊΙΘΗ, θπιρῇθΗ]έ βἰοῖ Ὀδδοπάστςϐ απο] ἅἄαταπι, νγθῖ πιαη οἶπο γοντὰ- 

Ππατῖδο]α Έπρο πὶομέ οπἰἀθοΚθ. Ώοει Ὀοεροιβοίποι Ἠαί αἰοὶ Ἰΐθοι αἲβ οἴπθη 

πὶοΠί ππροβολϊοκίοη Οοπιρί]αίος Ώο6γψίθβεῃ, 



ο κ ο 

Εεῦεῃπ. Έειπει Ἠαί ἀΐοεεν οοᾱ. 99 «Ώθπδο πο οοἆ. 111 1) ἀἷε 
ερο]ομίο γοπι ρετοείεη ο Ὀηρ]ης απς 0Ἰεπιεπβ ΑΙεχαπάτίπας, 
οἆει γυιο]πιετ αας Βυβης [Γορογεείσαηπρ ἆετ επδεΙαπίδεμεν ΚἰΓ- 

εμεηροκο λεμε 1) υυὔτί]οι αὈρεκε]μτίεῦοπ. Ἐπά[εῖ βείσεη ἀῑεδο 

Βίῆοκα γοταις, ἆα485 αηπ οἶποτ {ὔἨοετοι Βίε]αο ἀεβεεῖρεπ Βποίβ 

γοη ἀ4οτ ΥΠριπϊδέ 4ες ο]αηπες ϱοβδαρί ἵνα 3). Ώατοη οπίηα]- 

ίοη αὖοθτ ἀϊοξβο απς[ μτΙεμεγεν Ῥαβείοηος εὐεπεοπεπὶςρ είνα», 

αἱς ἀοτ ἸΚ"πνσετο Με]]ίας ες Εἰοτεππία. Μαη Ἰαί αἶδο ἀϊθβεβ 

η. φἷον ἀπτο]αης δἰπηθίθίεμο Βομτίβεμεν ἀἆπτον αἰ]οτ]οί απἆθτα 

Ἰολαππθε]εφεπάεπ (Πεῖ] απ5 Ἠπβη - Εακερίας, Πιεῖϊβ αἩπβ 6ἴπος 

Ιαἰεϊπίβεμοπ (θβομομίε ἆοθβ «ο]αππθβ, 1π πε]ομετ ἀἶθεβετ αἱβ 

Ύπτρο ππά Ζαβ]εῖοι αἱ τὔπιῖδομετ Οοπίθβκος τετ]μεττ]σμί πας, 

Ῥετεϊομετί. Ἀατ πηῄί ἆεπ απ Ἰαίπίετετ Οπε]ιε ϱεῇῄοβεεπεη Ζτ- 

Ειαίεν ]δα[ι ἆετ Ἰαἰειπίδε]με Ῥτουβποτας Ῥρατα]]ε]. Αἶδο πηῄτὰ οι 

εὔεηδο πεπῖς απς5 ἆαπι Ιπίετρο]τίεη αἷξ απςδ ἀεπι πτερτ πρ] ο]εῃ 

Μο]]έας, «οπάθτη γιε]πιειτ απς ἀογεε]θεῃ Ιαίείπῖςοποεν ο5ομ]εμία 

ἆθςβ ᾖομαππος ςεδεμδρΏ Ἰαῦεπ, υγε]οῖα 5οποηπ ἆετ ατερτϊηρφ]ο]α 

Μειας, ἆαππ ἆεβεεπ Ιπίετρο]αίογ ππᾶ, ντο εἰο] αρᾶίετ εΐρει 

ψητά 3), απεΏ ΑΡάΐας5 απβρεθειπίεί Ἠαῦεῃ. 

4) Εἰοτί]. ΤΠ, τὸ πεῦςδέ Αππι, ΒΙ0]. ἩΠ, 401: ΤΠ, 62. 

9) Ἐοε]. Ἠϊδέ Ἐπβεῦϊ ἰπέετρτοίο Ἐπβπο ΠΠ, 98 οᾱ. Οποοϊῖατὶ (Έοπιαθ 
140) Ἱ, 144. Ὠϊεβεη ἆπτο]ι ἄεπ ἸΓοτίαπί Ὠθϊᾶάετ Τοχίεο πησπεϊάεπ άρει 

Όταρταης γοιταίπεη ἀῑε Ἑταρπιεπίο απ ἄθια Εἰπραπᾶἀεεκεῖ ἄεΒ οοᾱ. (- 
αἴη. 57 (Εἰοτ. ΤΠ, Τ6) βεῖις ππρεβοἨ]οκί: Ἠινςο δε Ύτγεπαεις εί (ε- 

ππεπς Αἰεπαπάγίπις (νρ]. ἀἱο Ζαβαππεηείεϊϊαηπς Ῥεῖί Ἐπβη -- Επκεῦ. Ἱ. Ἱ. 
Ῥ. 145 8ᾳ.) σμαπία εί φιμαϊία 8. «ολαππες αροδίοῖις ὑπ Απεϊοε]μα εί {π 

αείεγπα γὸε Ίοπια ραδεις εδ, Πάα γε]αξίοπε ἀεξεγίρεεγωπέ. Άιις αφ μα- 

Μεγ αἲἆ ἀοπεύπιωπι ἄε Ίαο ἴμοε πεφγαυϊ, Ῥτουμέ α «Μεϊμίο 1αοᾶίσεπο 

ερίδεορο ἀεδεγίρέι εδὲ, αἑῖο Ῥγεβδεπίε ἐγαάύπιιδ. 

9) ΕΙοτί]. Ἡ, 686: Ὅπᾶε ίαπι ἐαεκις ργοεφεπίε επι ϱγαία ἀεὶ α 
βαεπα επἠέ, φµαπι α εογγιρέίοπε οαγπές πιαησίέ ἐπιπιπάδ. ΟΕ. Ῥτοςῃ. ΒΙΡ]. 
Μακ. Π,1 ρ. 52 Ε: απεΏ εἴπε Ἡοπήῆα Απριςι Ὀδί Μαϊ, Χονα ΕἰΡ]. 1,1. 9τ9. 

4) Νατ ἆαβ βοῖ βοἶοη Ἠΐετ Ὀεπιοτκε, ἆλβς ποπ είπα ΑΡάΐαφ ἀῑα 

Ωπεῖ]ε ἆετ Ιπιετροϊαᾶοπεηπ ἆἀεφδ Ἰαΐ. Ῥτουμοτας ππᾶ ἆθφ Μεϊέας ἴδ. Ἐτ 

ηαί ας Οεἰπιατίγτίατα αἷς ερηεαϊπίδεμες Ἐπτεϊσπῖα (Ἐαυτίο. Ἡ, 584 5α.): 

ππᾶ ετ Μαέ γ]ε]ες πἰοιε, πγοτῖη Ίεπο Πθετθϊηδιπιπθη. Απο ἀἱε Ἐτσδ- 

Ίππς ἀ4εβ ΟἼεπιεηπς ΑΙ. Ἠαβεπ ἀῑρθ οοᾶᾷ. 058. 57. 99. 1411 πῖοπέ απς ΑΌ- 
ἀἶαδ; ἀεππ πἰοΏέ Ὀοί ἀἴεδθπι (Ἐαὐῦτῖο. ΤΠ, 5896 βαα.) πατ Ὀεί Ἐπβη κε]οθί 

{απᾶ οοᾶ. δτ ἆῑο Αππ. 2 πήςρει]οϊίεῃ Ναποη ππᾶ οοᾶᾶ. 99. 11Τ ἴιτθ 

Εἰπ]εϊζαπρε{οτιθ]: αιπαξε Γαδιίαπι εἰ ποπ Γανπ]απ. Απάτειβοϊς βοΏδρβ 

αποῦ ΑΡάΐα8 πὶομέ απς Με]τας, ϱᾳοβε]πεῖρο ἄεπη απ5 εἶπει Ιπίετρο]τίεν 

Βοοεπείοη ἀεβκεῖθεῃ. . 



ος πο 

Φἱο]ι{ πιαΠ Τοπ ἀἱ6βετ ΕΙπδολμα]ίππρ ἆθβ Ἰα{αϊπίδοποπ Ῥτου]ο- 

γἩβ αὖὓ, 80 Ιδί ο: οἵη πὶοΠί ρειαάο {1616Υ, αὖει ἆοοἩ απο πὶοΏί 

ἀπτο] Ὡοβδοπάστο ἀορππαίβο]α οἆετ Πβίογίβεμε Τεπάσηπεη Ἀ6- 

Ἱαιγδομίοι [εροιβοίζαν, Ἠε]ομει αεἴπεῃ αγ] π]]Ισομεῃ, αΏετ ἆα- 

πια] νὶα]]οίοπέ πίομί αἰίοπ οηἱασμίδοποη Τεχί νο αἶοιἈ Ἰαίί. 

᾿Βοπάστρα 1βί, ἆαβφ ο) ἀῑο πιαϊκίοη, {οἰ]οὮ πι Τμοί] εοἩν ππ- 

Πβίοτίβο]ι ἸΙπρεπάςη ΟΤ{ΒΠΑΠΙΕΠ ἀθδ Ῥτουπογαβ αἰ]]θομπγεϊρεπά 

Ῥοβεϊερί, Ἰιαί 1). Χαν απ οἶποι Βίήε]ιο {απά Ιοι εἶπο Πριν ἆα- 

ΥοΏ, ἆαβφ οπίπεᾶει 4ο. [ερετβείπει πεί ϱτθοβΙβο]ιο Ἠββ. Ῥο- 
παίσέ Ἠαί, οἆεν ἆαβδθ βεΐπο [ερειεείαπρ παολίτᾶρ]οὮ πηέ αἶποι 

ογἱθομίβοπεῃ Ἡδ. Υειρ]ο]ιεη Ἱνογάεη 1δί 3). Ώαβ ΑΙίετ ἀει Ὀεῦοει- 

βοίζιπς Ὀεβίπιπιοη 7α Ἱπο]]επ, εἶε ἀῑα Ἰθϊοίοι σα οιπηε]πάο 

Ζαὶι ἆοξ ΟτΙσίπα]ς {οδίροβίε]]έ Ιδί, πᾶτο πηγοιείᾶπαϊρ. -- Όαςδ 

Ζαἴοπει Ιδί 1. 
46. Υἱαὶ υνοτίρείτειατ Ἰδί οἶπο Ἱκορίῖβε]ο Ὀερετεείσαπρ, Υοη 

πγο]ο]ιο; Μποανε]]ῖ (Ααργρίοταπι οοἵοπτη το]απίαο Ὑεποαί[ῖς ἵπ 

ΡΙΡΙ. Ναπίαπα αββειγαίαο. Βοποή. 11856, {α8ο. Π ρ. 00Ο--ΟΟΟΣΙΥ) 

οἵη 2αβαπιπιοηΠᾶηρεπάθς ἙΒτιαοσ]βίλοῖς πηί ἹἸαίεϊπίβομει Ώεβοτ- 

αοίσιπς Ἰοταιβραῦ. Ἱμοίίοτο Ἰαί Βϊτοι (Αποίατ. οοᾱ. Ῥβοιά. 

Ῥαὐγίο]απί Ρ. 295-- 903) ἵπ οἴποι ἆπτοι Επρε]ργοί]ι βίεΙ]επιγοῖδο 

τοτΏοββοιίοη (οβίαΙί ποῦθη ἆοπι ρτ]οσμίβεποηῃ Τοχί απ5 ἆαπι Ὑα- 

Πο, 400 αὐάταοἷκοη Ιαββεπ. Όαρ Βίος, πε]ολθς Ἰοι πήί ΟΡ 

Ῥοποαίοιπα, οπίερτ]οΏ{έ πιαῖπεπι Τοχί ρ. 1969, 9 -- 195, 90. 

{Τ. Ὀϊο αἰίδ]ανίεομαο Ὀευοιβείσαπφ, πε]ο]ιο Απιρμιιοσβίαβ 

ποΡεη ἆθπι στ]εοΠίκοπει Τοχί Ἰαί ἀτασ]κεη Ίαβδεῃ, Ἠαί ο αἶποι 

Ίηπα βο]ῦδί ρε] ῦτίρεη Ἡρ. 4ο. ΧΥ--ΧΥΙ. αμγμαπάςιί επίποπι- 

πηθη. Ἠίηπ Τῃε ἀθιδο]ροῃ Ιδί πας] εἶποτ απάθιπ Ἠβ. 80ΠΟΠ 

1) Οαρ. 18 ἵπ ΒΙ9Ι. Μας, 1, 1, 5 Ὦ Ππάᾶεί αἰοι ἆθι νοιβπιπιθ]ίο 

Ναπο ἨΜ4γγλ. πι ει Παπάρεπιοτκαηρ ἄεεδί φιάρίανη. 

9) Ὀου ἈΝαπιθη Σέλευκος Ῥ. 19, 14 Ἱαϊθαι Ὀθΐπι Ταίεῖπει δειεπιίς. 
Ώασα ἴδί απι Ῥαπᾶ 5οποη ἆθτ ΕάΙΙο Ῥτίποθρθ (ἵπ ἀοτ ΒΙΡΙ. Μαχῖπια Ρ. 4Τ 

α συνεί Ζεΐ]ει πα ἰαί Πογαπίριροτ{οἷέ, υνοῖ] ἵπ ἆθι Μαρπα ΕΒἰρ]. Ῥ. 0οἶοπ. 

1618, Ἱ, 50 αἵπ Οοἰαπποπποεῖοποη Ε ἆσπι οτί βοϊπθη τομάάροη Ρἰαί7 Ρ9- 

ταυὈί Ἰαίίθ) αησοπηθγ]κὲ Φοαπιθαγύιδ. Ὦα88 Ιδί ἀἱο ΤΑ. ἆει ρτἰεομίδοΏθει 

Ἐάϊίο ΡείποθΡΒ Αίαίΐ σαρινιάριος 8. 71 Ρ. 12, 18. ΝΙρβοπάπο παὶρὶ ἀἱο 

ΙαίεΙπίδοηο Απβραῦο οἶπο Βογήοἰκαίο]άίριπς ἆθι ρτἱοοΠίδοπθῃ Απβραῦθ: 

ππᾶᾷ ϱ5 πνᾶτο πὶολί Ὀορτοϊβίο, αγγ ἆθτ Ἡοταιιβρεῦει ἆθβ ]α6. Τοχίθς 4ἱθΒ 
ΒΙΠΏΙΟΡΘ ἸΠοτί, ε]ο]θΒ πι ϱτίθοἩ. Ταχέ Νοαπάςτβ πθῦενπ ἄθιῃ ΝαπθΠ 

βί6Ἡί, αἱ (Ἴοββο ζα ἆθπι Ναπιοη ρεβείζὲ Ἰαβοπ βο]ίο, Ώαμετ οΏῖρο Βθ- 
Ἠαιρίπηρ. 



ο μι πἩ ο πι αἱ πο 

. 

ο τς Μος 

1816 νοη Βτοππογναξίπ γογδβοπί]ομέ πνοτᾶςπ. Ὠἱο [οροβείσπηᾳ, 
πο]ο]α απ5 ἀεπι ΧΙ. οαμταπάοτί δίαπιπΘη 5ο], βελείπέ πΙομί 
πΏβεπαα Τα βεἶπ; αὖεγ ἀοτ Ζα ἄταπᾶε Περοπάο ρτὶεσηίδο]ε Τοχί 

βε]μῦτί, ἵνα ἆάδ ΕΙππε]πε απ]αηφί, Ζα ἆεπ βεμ]εσμίοτεῃπ. ἙἘτ Ἠαί 

7. Ἡ. ἀῑε ὁμοοίσιος τριάς (ππίοη 7α ρ. 4, 5), Ἠαί πίομέ ἆαβ 
μετὰ χρόνον τινά Ῥ. Ὁ, 1 ιπᾶᾷ Κεῖπο Ἐτνάμππης ἆετ Μαίίοτ 
ᾗεδα ρ. 4, ὃ 5ᾳ. Απάοτεγεεῖϊς ἰδί ϱγ ΓΓεῖ γοη ἆ4οτ βορ]εῖε] πας]ι- 

Ζαυγεϊπεπάςη αγΣίοπιακεμενπ ἸΙπίετρο]α!οη Ἱπ ἆεπ οοἆᾱ. ο παῖ 

πιΣ (ν), πας Απιρῤηιοσμίας (Ὑοττεάε ῥρ. ΥΠΙ Αηπι. 1) Αεποῃ 

ἀπτε] ἀῑε Ῥεπιεγκαπς Ῥεπειρί, ἀῑε Ὑεγεῖοη οπίκρτοςεῃε ἵπα α]]- 

Εεπιεῖπεη πετ ἆθπῃ τη, αἲξ ἀ4επ Ὀεϊάεη απάθτη Ἠβα. πι πιΣ, 

ἀα]ειχ οἶπο ΖδαπιπιοηείεΠαης πε ἆεπι τοῦ ΊἨπῃ Ζα ταπᾶε ϱε- 

Ἱορίοη πι απΌθαπεπι ϱ6ππΘ5εηΠ βεῖ. Ὠῖε Ὑεγείοη Ἰαί 7. Β. ἀῑο 
Ειζᾶμ]απρ τοπι ΔπεπιμαΙ ἵπ Ερίκατας Ρρ. 5ἱ, τ-- 585, 15 πι. 

Τεχίες οΓ. Απιρηϊ]. Ῥ. 29, εΏεπβο ἀῑο ἵπ ο παὶ (απεηαΏπηφιγοῖβε 

π]ομέ ἵπ πι) Γεη]επάε εβδοΠμϊομίαο τον ἀετ Τεγπαπάεῖπης ἀθβ 

Μεειγγαβδεις ἵη Τεπ]πναςεετ ρ. 53, 21 --- 56, 9 οἵ. Απιρηι. Ρ. 29. 

Απεῦ Ρ. 11Τ πι. Τεχίες βἰεμί ἀἱε εἰαγῖεεμε Ὑεγαίοη απ ἆθεςοῃ 

Βεϊίο. ου ρτῦβεετετ Ἰομρ]κεῖέ Ιδί ἄῑε Ῥορίαβραης, πε]εῖιο 

πιεῖη Τεσί ἵη εἴπεπι ϱεῦδδετεν, απ{ς πιαπηὶρί(α]ηρείε ππιροφία]- 

(είεηπ Αὐκοηπηϊί ἀπτει ἀϊεκε Ὑετεῖοη ετ[αητί. Ἑς πῖτα γοη 

Νπίσεη αεῖπ, ἀ4επ πιεῖπετ Απεραῦε Ρ). 45, 99 -- 4τ, 16 επίβρτο- 
επεπάεῃ εἰανίςε[μεη Τεχέ ἵη εἴπεγ πὔτεμεηπ ἀεπίδεπεῃ [ζεμει- 

εείζαηπρ πσπίμεῖ]επ, πε]εμε Ἰε] πε αἶ]ες πηῖέ ἆοτ Ῥαῦ]οαίοῃ 

46. Απιρμιιοσμῖας Ζπεαπιπεπηᾶπσεπάο ἆετ απ{ορ[ετπᾶεν ΗΒΙ{Α- 

Ιεϊείπηπς ἀες ἀοτραίετ Ἐτειπάες γετάαηκο: 

19 νεγβαπιπιε]{εη 5ἱεᾗ αἴῑε αι εἶπει Εἰαίσ ιά 8ργαελεη οι 
εὐπαπάεν: Ἠας ας πηέ ἀἴεδενι ἨΜεπδε]ει (σεδελε]επε [δέ 10ἱ586Ι 

οἱ: πἰσ]έ, αδεν τος τροίίει ἴωι Πδεγφεδει ἄεπι 4εἰίεξίει εν 
δίαᾶέ, απά παει ἄεπι (εδείο πια εν φεπιαγέεγί τοεγᾶεπ. ΕίπεΥ 

9ο ἴμπεπ, εἶπ «αε πεί Ναπιει ἨΜαρίον, απἐιρογέείε ιωιᾷ 8ΡγΥαςΙε: 

16] 8αφε, ἆαθε ἀἴεδε ιά εν πηέ ἴλπι δείάε Ζαιδεγε ιά 

είπεν Φαελᾖο δολι]άἰφ ιωιᾶ Φείάε ἴΓεδε]έ]ᾶίεν εἰμᾶ. ἴπα εδ 

5ΏγαεΛεπ αῑε απάεγεπ Φείάεν (3) οι επι Παξίελεπάει σι Ἠα- 

γίοι:. Φύπά δε [Γερειέλᾶίεν, 5ο δοίεπ δίε πι [ελ ἴπφιγίγί 
1ρεγάε, Ία δει φεπιαγίεγί. ἴπα Ματίοηι ιροέε, ἆαβ ια 1015 

πἰολέ Πδεγφερε ἀεπι Αεἰέεξίειπ ἄεν δίαάέ, ἀαπιέ ιαπ ας Τοῦ]ς 

4εφεή 015 αι/γείσε, ἆαδς ε5 115 εγδε]λ/αΠε. ας Το εἰίαπᾶ ἴζμιεῃ 
πἰο]έ δεῖ ιωιά φἰαμθίε πε εἶπεπι εἰπσίφει ἴλγεγ Ἠογίε. Ἠαπ 

}Πλιγέε 1118 αἴδο σι ἄει Αεἰίεξίει ἄεν Φδίαάέ επᾶ ἴδεγφαδ 419. 



οτι ΧΧΠ -- 

οδε δαφίοιι οι {ιοπ: Ἠ/εφεπ ιθείσ]ιεΥ Φο]ιά Πδογφεδί ἱγ 1418 
ὧἶεδε Μἄππαν ξ δἱε δαφίει: 1ρεφεπ σαμῤεγἰδοεᾖεγ Μαφίε. Όπά κίε 

ΑΏγαελον σι Τούς: Ἠας πάπια] Ὀγίπφί {γ δεί Όοπ Φαιιθογί- 
86/6 Ἠαφίεξ Μαγίοπ ουογφείγείεπ δργασἡ: Ι Τεγοῖφεν, αι 

ἴδηγεπι Ὑαίεγ]απά ΦΕΙΟΙΊΠΙΕΠ, ᾖαί «Ἠειρείθε «Φεύ6η δἱε αιδφεδαφί. 

Μο θαφίενι πι: δι δργἰσ]δέ πι ΙΚῤηι]ιείί, πασ]άεπι ὧν φεἱοπι- 

ιο ὀἱδέ, άεδολμολίει δεν δἱε. «4Αὐθεγ αἷε Γή]ηγεί ὧι αν 6ο[ἄπι- 

Πἱ8, δἱβ ὧαδθ 6 ϱΦεΟΗΩΜΕΠ. ἄἱε Φάσο Ἠαλγ]οαί Ἰμωιαίλιά. Ὁπά 

ϱίο ]γίετι «Ἰο]αππο πι (σεΓἄπιφπίς ιωιᾶ φεἰσίετι 116 εἶγι ιά 0ο- 

/εδϊφίοι 1118 ἵπ Πίδεη. «4ἴεν Τοἱᾖ; αὖεν ἆἄεν Φίαᾶί οὔιφ διο]εγιά 

ἄεπ Ι)ἄπιοπ, φεπαππέ Ἰαωεοίεθ, πᾶ ἀἄωγολ εἴποπι ΠΗεγοιά γἰείεπ 

δἱίο αἰο /εγδα. ὈὉπα πασ]λάὤεπι δἱο η γέο]λέ ϱο[ιωιάσι, πας ἀγοί 

Ίαφει ᾖραπιει δε πι ἄεπι «4εἰίεδίεη, 5ργεσλοπά: ἩἨν Λαδεν πἰσλέ 
ϱ6/ιιᾶει ἄεπ Ἠαππ, ἄεν αἷε Ἠαλγ]οίέ ρε 00 ἀἱθδεπ δεἰᾶει, 

1λᾳ δαφίεη ἄῑε 4εἰίεδίει ἄεγ Φδίαᾶέ ο ιο: Ἡἰν Μπεν γεπιᾶε 

Μειβο]ι6, ιοείεἶιε Ἰιαίπεχι Ἡ ἰάογβασ]εν αδενι, πο] Γεδλαέενι ιωιᾷ 

ὧπ (6 ἄπφπίς θειρα/ιγεπ. πα 68 δαπάίεν ο Αεἰίεδίεῃ αἄἱαε Φίαάί- 

ὤἱθγθν, ιῶεἴε]ιε 118 205ἱβδ6η ώιᾷ 18 υεγδοέεπ, (πολ) ἀῑεδε Πιε]γε 

οι 1ε/ηε, ιά 115 θε[αλζεπι, ας ἆεν Φίαάέ οι επ. «Ας γεν 

6εφεπά ᾖαπιει ο πι ἄαθ Μαγπογα. (5ο. Μεοι), 100 «ολαππες 

αιιβ ἄεπι ἨΜεο φειρογε «αγ. πα των θἱεδει ἀογέ ἀγαί Ταφο. 

Όπα 1186; ΠΗετγ «εδμε (δές 8ργαοῖι ἵπ εἴπεπι (εδίολέ Φι «Γ0- 

Άαππιε: «ελε πει ἵπ Ιήρήεδιβ; ἄεππ πασ]ι τοεπέφ Ταφεν ιοΐγθί 

ὅμ ὑπ ἄἰε Ἠεγδαππι(ιφ φε]εη αμ εἶπο Ιπδεὶ, ιοολόι πια οἰσ]ι 

/ογάεγέ, τιᾶ ιοῖγκέ υἱεί υογβιο]έ ιοεγζθι ιωιά οἱγεί ἀἄογί υἱεῖ -α- 

ιο αιδδίγειεπ. 90ο φίπφοι το πει ασ Πρ]εδις, ιωιᾷ 

{λε ἄθγίφει Τεπιρε] Πε]επ αιιδεύιαπάεγ, ιωιά εδ φαὖ Ἰεείιε ΟΡΙεΥ. 

19ἱε8δε5 αἰζες ἐ]ιαί «οαχπαβ, εἶνε ον ἐπι Πα] ραγ, ιωιᾷ ὧας Ιήΐέ ϱν 

οι οιιάεπι ιιᾷ ΗεΙΙεπεη, ὑιάεπι εν Τει/εῖ ε5 πει αἰπ]ῆφέεγίο, 

ερε]έ]ε εἶπε Βή{βε]γίὲ δαπάίει ἄεπι ἸΚαΐρεν Ἡαάγίαν: 4ῑῑε ὕι 
1γλεδις Ἠγο]ηιοιάρι θήΐοι, το] Ιήπίφαο, ἄῑε Όοη ἆθιι «Ἰάεη Φε- 

οηΊηιε θά, 1ωεἱο]ε ιά ἁἷε Λαηιε «Τολαππε τι Ῥγοελογιβ, 

οὕιφεφαπφεη διά ὑπ Ηιβεγο Φίαᾶέ, εἶγε Ίθιε ]με]ιγο υεγ]ριάἰφειιά, 

ρείελε ἄιμο]ι πιαφίδε]ο Ζαμζεγαί ἆἱο Τοπιραείὶ ει Ἰεἰζοπιίβο]θι 
«Οίίεν αεγδίδγέεη Ίωιά αἴίε (Δοβείτο σι ἰο]ίε πιαελίοµ. Ἰίε αἰ]οΒ 

ἐδί ἄιωο] κίε Φεδελε]οπ΄. εν Ἰαΐκεν ΠΗαάγίαπ πα] ἁἱο ἢΕ{- 

δο]γύή απ, εωιά πιασ]ιάσιι ον. δἱε Φεἴεδεπ, ὀεΓ αλ] ϱἩ, 1118 αιιδοιιέγεί- 
θετι, {εφίε εί ἀἶοδε Απίιογέ: , ου Καΐρεν Παάγίαν ἄθι Πγδίοιι 

ωιά ἄεπι ἄιγε] δε Πε]εγγοσλίεπ. ία ὀὔθοι Ηᾶπεν ιώιὰ ιιγεί- 

πι οἶω θείο «μο]ιγεν, ἆθγι οοἨαπιθ πιΝηιίοὴ ιωιά Ἠγου]ογις, 



ασε 
. ἄα δἷε ΦΕΦΕΙ ἆον ιο Μλμιοιά οι σοι εϊφιίοι εΜπαίφεν: πι Βεσιφ 

αι ἀἶεδε δεΓε]ιῖε ιο, ἆαθα αἷε ὑπ αἱε Τεγόαππιπ φε]ει αι 
εν Ιπδεὶ Γαμος. Ναελμάεπι ἀἱεδεν Βεε]ῖ πι αἰε δίαάέ Ιρ]εδις 

ΦεἱΟΝΙΠΕΝΙ 1θαγ, παληιει τῶι ἄῑε 4ὐφεδαμάίει ἆεδ Καΐεγς ιωιᾷ 
εφίει 15 Πΐκει απ ιοιφεδείσζίο]ι τωιά ωιδαγηιλεγοίᾳφ, δΡΥΕΕΛΕΠά 

2 μα: αν ἰδ εν ὁῦεε Τοεγ/γε ιωιά ἄ4εν Ζαιδεγπδίε 

ἐγεῖδέ; ιωιά ἀἴεδεπι Γεδία[ίειά ΠΠΜΙΠΙΕΥΗ ιο 1418 ΠΙολέ 191 δείπεηι 

δοληεν. Αδεγ εν δέ δεί 1195 απφεδιωιάε, λαγίε Ἠογίε ιωιᾶᾷ πηέ 
υείεν Ἠιωιάεν (9). 8 φαγει ἄεν τῶι αιΓπε]ηπεπάει Ἠᾶππεν 
60. Βγοσίογεν, 10 Πἱεπεν {μιοι, 40 Κγίεφετ πι δολί[βζειέε, 

ἔλγεν αἴζεν {00 (κο). Όπα παει Βε[εδίφιπφ ἄεν Είδε είπες 
1ειγεγς, ἄεξ Αγροθίεῖς (λιγὶςέἰ «Ἰολαππεξ Ππαήπιεη δε ηηἱεἷ, ὀαπᾶεη 

πεζοᾗι αὖεν πἰολέ, τωιά οἶείε Ἠγιιάενι {εφίει δἱο πι αι, ωμά Λαγίε 

Ἠγογίε ἑγα[επ ο]. Ἀαελάεπι «Τεάεν 9ο {ηιεπ ἐπ ἄαξ δολ απι 

δείπει Ογέ φεἰγείεπ ταν, ὀε[α]ήεπι οἱ 18, ἐὑππηίει ἄεν ΙΚγίεφεΥ 
φοἰαυεπφ[είο] σι 8ἱέσεμ. 

16. Ἐπά]ο]ι Ἰδέ πος]ι οἶπο ατπιεπίδοηο Ἰεεγεείσαπηπςφ ἆαβ 

Ῥτοσμοτας Ζα ετᾶμπεη, απ{ ππε]εῖιε παῖοἩ ἀετ εΏγγνΏτάίσε Ῥαΐει 

Ίμεο ΑΙίεμαν απ{ 9. Ἰαζζα4το Ῥεῖ Ὑεπεάίς ρεερτᾶς]βυγοίκο απί- 

ΠΙΘΓΚΕΑΠΙ πιαεμίε ππά πγογᾶθει ος πῖτ απι 26. Οοίορετ 15τ9 πη- 
ἴί6τ απάετεπι Εο]ρεπάε Ὀτίεβίοὴ πησαλεῖ]εη ἀῑε αῑίε Ἰαίο: 

6εέ οιύγαφε Π)εδέ ρα5 επεογε Ριδέ ραγ ἰα Ῥγεδε. ΔΛοιμς ροβδέ- 

ἄοπδ 161 παιυαίς Ιπαπηδεγίέ, φιἱ ἆαπδ 6ε ΠΟΠΙΕΠέ έε]αρρε ἃ ηιεΒ 
γεζ[εγο]ε. με Εγἰδη Ἠιδειωπ επ ροβδδᾶε ιῶι πιεἰ]ζεια εἲ- 

επιρίαϊγε, «ΟΏΗΙε 7ε ογοί 8015 {ε Ἀγ. Ἠς. 197495, ἐογέ επ 1905. 

Ἅοις επι Ροβδέάοης αιιδδὶ αμπε ἀαίε ἃ ει ϱγὸς έφαῖε, πιαίς φι 

ιο 5οµέ ραξ οοπηρ]εί. --- Ίνα ἐγαάποίοι αγηιέπίεπε επ {οι 0.8 
εδέ απίέγίεισε αι ἘΙΠΙΠΙ εἰδείε εἰ ῥγοδαδίειπεπέ αι ΤΙ πιδηιθ.... 
Ίνα πιεπέίοη ἄε {αροεαί/ρδε 5 ἔγοισε αιμβδὶ. 

5.5. Ἠτιϊκ 4ενγ Τεχίεπσεῃ., 

Ρἱε Ὑετρ]εϊεμαπς ἆαι πιῖτ Ὀε]καπηί σεποτάεπεη Τοαχίο Ε]τίο 

υα]ά 1) τα ἆει Ἐτκεππίπϊς, ἆαςδθ γοηπ ἀεπ]επίσεη ρτ]οςβίδο]θη 

Ἠβ»., πε]ε]ε ἀεπ Ῥτουμοτας αΙπίβετπιᾶββεη γο]]κίαπάϊρ οπί]α]έοη, 
ο (0ο1ε]. 906), πι (Μοβα. 169), πι (Μοεα. 118) παπά ἵπ βεῖπος 

Ετῦββετεη ετδίεη ἨΗδ]ίο ν (Υεπείαπβ 69 πας ΖαπείΠ) εἴπε 

4) Ὑοι πιεῖπει Βεκαπηίβομαί πηί ἆετ Απβδραῦςο νοπ Απιρῤηιοσλμίας 

γ/αχ ἀἱε Βεοβασμίπηρ γαι απο] 8εποηῃ εἶσμοι; αΌθι βεὮτ οι ΠπβοΏέ νγατ 

ἀοοῖ ἀῑε ]είσι ἀπτο]ι ἀῑθ πιοβκατπθι Ἠββ. ᾳοσεῦεπο Ὀτοίέετο Ῥααίᾳ. 



ον ο πμ μες. 

-- ἉΧΙΥ -- 

ἀπιοι ροπαποβίο Ἐαπι]οπᾶ]ιηΠομ]κοῖέ ΖβαπιπηθηροΠα]έοπο απᾶ, 

αΏςοβο]ηπ γοἩ θἱπήθ]ΙΠθΠ παοἩΊοί Ζα ετὔγίοιπάεη ΕΥΒΟΠΕΙΠΊΠΡΕΗ, 

βοροπ ἁῑο πιαϊβίοη Ἡρτίρεη Ζεαροι αΏροβοπάσγίο ἄΤαρρο Ῥήάεη, 

ζια ἀαιβο]θοπ ϱρομῦτί αποἩ 1), βοπγαῖί 1ο ατίλεί]εη Καππ, Ῥατ. 

699 (οῦεπ Ρ.ΧΥ υπίαει Νν. 144) υπᾶ αἰο]οτ Ρατ. 681 Ρ. ΧΗ βα. 

Ὠ]ο Ῥοϊάοη ἀαἰτίεη γο]βίᾶπάίρεη Ἠβα., ο Τοπι ὁ. 1049 παπά πιὶ 

γοπῃ ζ41πο 1099, ΒΗΠΙΠΙΘΩ ἰτοί ἆθβ Ἰα]θεηῃ ζαμτίαιβοπάς, ἹὙο]οῖιοΒ 

ΖΥνΙδοΠεπ ἀοι Απίεγῄριης ἆεγ εἴποι ππά ἀεὶ απάειη Παρί, Αο 

σοπαα πι οἰπαπάοι Ἀρογείη, ἆαθ ΠΡ ΒΕΗΥ Ὑοηῖρο Ζνίβομει- 
«φ]οεάοι Ῥοῖάς πας ΙΠΓ6γ Ρ6ΠΠΟΙΠΒάΠΙΕΏ Οπο]]ο γοτρίπάςπ Ἰδηπαι: 
ππά ἀ4αεν Τεχί ϱεγαάε ἀ4ετ ]ήπρεγαη Ιδί 5ο τεῖη, ἆ88 πιαη ΑΠΠΕΠ- 

ΠΙΘηΏ Κ«ηπίο, ϱΥ αἱ πηπιίο]ρατ απξ Ίεπαί ϱπ6]]ο ΡΟΏΟΒΒΟΠ. ΓΠἱ6β 

πα πὶολί ἀ4θὶ ΑτοπείΨρ ἀε; Ραη7επ 6Ταρρε, ἆεπῃ ἀῑο Ῥεϊάση 

πᾶΠθι αηπίατ αἶο] γαυπαπάίεη ν ππὰ πιΣ Ρ]είοη αἴπειπ Τοχέ, πνε]- 

οἶοη ΒΟΥΟΠΙ ἀῑο Ὑετρ]εϊομαπρ πιέ ο πι, αἱ πέν ἆατ βοπβίρεη 

ὈεροανΠοείεταπρ γιο]αςὮ αἱ ἀεπ πτερτὔηρ]ομενεπ οιβδομείπθη 

]άβαί. Φίϊπάς πηπΠ ἀϊθβαι Ἠδαβοηβίοη, Ἱπε]ο]ια ἸοἨ ἀατο]ι Β (Ξ-ο πὰ, 

πι ν) Ὀοβείοῃπο, αἶπο απάθτο ΥοηΠ ρ]αίοῃ απερερτᾶρίοπι ΟΠατα]ς- 

ου παπά Ἀππ]Πςοῃ βίατ]κεν Ὑονρτοϊίππρ βρεροηπίθοεν, 8ο Κὔππίο ϱ8 

βἶο] οτηβ(]οὮ {αροη, αἩ{ πο]οῃει Φοαϊίο ἀῑας ατερτϊηρ]σ]ο (ἄ6- 

βία]{, παπά αι{ ποεμαει ἀἱο απιροβία]ίεπάο Ἠαπά οἶπεῬ βρᾶίετοῃ 

Ἠοάαοίοτβ Ζα αι]καηπθη ααὶ,. Ὀπά ποπη ἀἱο ἀτἠπᾶο, απξ Ἱπε]- 

ομεπ βἶομ βείπον Ζεϊί Τ]]ο Ραί {Παἴ]ο]ι που] δες πιαπρε]Πα{ίου 

Κιπάο ἆοι Τταδιῖοη ἁἀαβίν οπἰδοπἰοάση Ἰαίία, ἀἆεπ Ρτουμοταβ 

ἹατρίδᾶσοΠ]οἩἃ πας] ἆθπι Οοἵδ]. 906. Ποαιβζαβεβεῃ 2), Ἱθογμαπρί 

1) ου ἆαπι γαΐῑο. 406 (οὔεπ Ρ. ΧΠΙ ππίον Ντ. 10) αο]ιό ἴο] 6 αἲ:. 

ἄἆσπη οιβί]]ο] δέ ἆαάδ ριῦβείο ἆει ἀτεί Ῥίΐσκα, Ὑθ]οπο Βϊτοι πι θ]λοῖ]έ 

(Αιοίατ. Ρ. 262-- 84 Ρἱ8 σαχ Τ,Ἴοκο Ῥαί Νεαπάοτ απά τγηᾶαβ), οἵπ βο]- 

οἵιθβ, ἵπ πθ]ομοπι ἀἱο Βἱροπίπἰπι]οΠ]είέ νοπ Β πουἩ πὶοβί απδρερτᾶρί 

βεπιρ Πογνοτίτ (θέ, ππα οἶπο βἰοπετο Ὑατρ]είοπαπρ σα ροβίαίίοη: ἀἱο Ὀδίάσςη 

απάςτ6π Βέΐοκο αΌθι αἶπά νοη ρογίπροπι Ὀπιίαηςρ: δοάαπη οπ]μᾶ]έ 4ἱθβθς 

γαΐΐο. νῖο]ο ἴηπι εἰσοπίμἠπη]Ιομθ'Ἰκ]είπθγο ππᾶ, πο πασἩ]ετ Ζ11 2εἱροη, νεπὶρ- 

Βί6Π8 οἶπο ϱτῶββοτο π]]κΗτ]οιο Ζα]ναί υπά Ὀπιροβία]ίπηρ, 8ο ἆ4β ος 

Ἰοάθη{α]]β πὶολί αἱ πινοτ]ᾶβείσοι Ζοιρο Ἱτροπᾶ οἶποι βοπΠΒέ ποσο] νοτθ- 

ἴθπεπ Ἠθοθηδίοη ρο]ίθη Καππ. Ἐπά]οἨ {αμ]έ παῖτ νου βοίποη βοηβίίρθΘη 

Τημα]έ, βογγδῖέ Ίπη Βίτο πὶολί πηεροίμαῖ]έ Ἰαξ, Ἰοᾷο Καπάο. Ὀερτίρενς 

Παρί αιξ οι Ἠαπᾶ, ἆἀ.88 ο: ἵπ ἆθπι ἀπίσίθη Φος (Ἠίτοι ῥρ. 994--.306) 

τα Β ρελὂτί. 

2) Λοία Τηοπιαθ Ρ. ΤΧΧΙΣ: 6ω οσο Ἰέθγο... ποβίγωπι εωοπιρῖαν ε- 

γπείων..  δογρίμγα Ἰνιωίως πιδ. γεοεπἑἰογίῦιδ αἄπιωπεγαπᾶίς αεοιγαίἰα, 

6 ργέδδα αἴφιε ϊθίάα εδέ, αἱ δΐπε πιαφπα πιοἰεδίία ἐεκίμπι α οὐ Ι- 



τ πα]ᾶφεὶς πνᾶτοη, 8ο Κδηπίο απο; Ἰεπίο ποςἩ Ἐΐποτ Ίεπο Έταρο 

πα ππδίοη γοη ἙΒ οπἰφομοίάοπ. Ἰίο ἀῑς Ώίηρο πγ]κ]ἱο Περεη, 

οπἰκίομέ ἀῑο Έχαρο Κααπι. Ώοπη Αθ, 88 πίομέ Ζαχ ἄταρρο 
Ὦ ρε]ῦτέ, βίο]έ πὶομέ αἶπο οἰπ]αίηίομε Ἠασεηδίοηῃ ἆατ, ἀετεῃ 

εἰροεπίβπι]ίε]οτ ΟΜατακίεγ απ{Γ οἴποῃ Ώενγαςδί γοετίαμτεπάεη Βεάας- 

(ος σατίοκρο[ηἨτέ πνοτάοπ ἸΚὐππία, βοπάετη ἰδέ πα οἰπίςρ ἵπι 

Απδεζη]αςς ἀατ ππγετκεπηῦατοη Οματακίειζῆρε Ίεπετ (ταρρε 

ππά σαϊρί πι ἈὈτίρεη ρτῦδείο Μαπηπϊςία]Ιρ]οαῖ. Ὠῖε Χταιςο ππά 

Ῥγεϊίο Ὑετηπεῖραηρ ἀετ [ερετῃείεταηπς ἴἵπ ἀ4επ απβδεγμα]ϱ ἀετ 

ταρρο ΒἘ βίεηεπάεν Ὀτκυππάεηυ ]ῆδεί εἷο αἷξ ΆΑππιο ἆε5 παΙτ- 

Ἰσλεη Βίτοπις ϱΓκεππεν, πᾶμτοπά ἀῑο (]ᾶίο παπά Εἰπλαϊομ]εῖί 

ἀαι ἵηπ ο παὶ πι ν τογΠερεπάεηπ Βεοεηεῖοη ἀἶεβο αἷς ἸἰπείσοιεἩ 

0απα] ολατακοτϊεϊτ. Όας πτερτϊηρ]σ]ε [οτι 4ος Ῥτουποτας 
Καηπ πΙαη Πατ ΠΙΘάεΓΡΘΊΥΙΠΠΕἨἾ, ἩΕΠΠ ΤΠ ἆεπ Ὑοταποι πγαρί, 

απς Ίεπεῃ Ζαπι ΤΠεΙ] εεΏτ τοµεῃ Μαίετία]εῃ φαεἴπο Πτρεδία]έ Ἰο- 

ΖπείεΠεηπ, τα ἆετεη Ετκεηπίπίς 5ε]ὐςίνετείαπάμοι αποῖ ἀῑο απ- 

4εταο, εὔεπ Ἠϊεταας ἀπτο]Ὦ Ὠονταβείος ὙοτίαἨτοη οπἰςείαπάςπο Ἐσο- 

οθΠΒΙΟΠ 8ΕἨΥ πγεκεπ{]]οὮ Ῥεϊζαπαρεηυ Ἰαί. Ἐςδ πᾶτο πιθίμοάΙβοὮ 
4ας Βιεμετείο ϱεπεξδεἩ, ἀῑε Βεοεηδίῖοη Β ἵῃπ Κτίῄκοπει Βοατυοὶ- 

ίσης {τ εοι ἀταεκεῃ ζᾳ Ί4δδεη, ππι οἷε Ώθαπεπιεγ αἷξ οἰπ]οῖί- 

Ισ]ε Ετῦςεο ἵπι Κτήκεηθη Αρραταί (Ἡτ ἆοπ πϊτκ]ίομεη Ῥτος]ιο- 

της γεηπετίπεηπ Ζα Κὔηππεη. Τε ϱἰαπῬίο Ἰεάοσβ κ«οἶο]ο Ῥαρίοι- 

γεγεεμπγεπάπης π]οέ τοεέ{εγήρεη τα Κδηπεη. Ἰπάεπι 1ο] ἀῑε- 

Πεηπῖσεη, ππε]εῖα γοπ ἆθπι Ῥτουπογας ἆετ Ἠεοεηδίοηῃ Β εἶπε γο]]- 

βἰᾶπάίρετε Ὑοτείεβαπρ Ζα Ἰαβεν πὔπεσμεν, αἷς πιεῖπε Απ.ρβαῦο 

ας ρεπᾶλτί, απἲ ἀἱες τον Απιρηηιοσβμίας νγοτπγεῖκο, Ἰαῦς 16] πιο] 

απ{ ἀἴε Ρ. 160τ---184 πηρεί]εϊίεπ Ῥτουοείϊοκε ππάἀ ἀῑε πηνο]]είᾶη- 

ἀϊρε Υεγπετίπαπς ει Πετεϊομπείεη Ἠδα. ἴπι Οοπηπιοηίαι σα ππεῖ- 

πεπι Τεχί Ῥεδεμτᾶπκεη Ζα 5οἶ]επ ρεπιεῖπί. Ὠ]ες π]τα σεπᾶσεν, 
ππα εγβίο]ι ἀάςδ Υεγνγαπά(βο]α[αγετ]ᾶ]πῖς 4ετ 4 Ἠαπρί]ιβς. ἀῑε- 
5εγ Πεοεηκῖοηῃ ππίεγ οἴμαπάοτ 7α γοταηςςμαπ]Ιοιθη: ΓΕΓΠΕΓ ΊΠῃ 

Ζα Τεΐρεηπ, ἀ.55 ϱ5 5εμ]θολίβΙη ππέαπ]ο φοῖπ πῆτάο, ἀϊθεο 

ΗΠΑ». πῄί ἀ4επ Ἠθτῖσεη ἵηπ αἴποπι οἰηζῖφεῃ Αρραταί ΖΠ8απΙΠΙΕΠΖΗ- 

δεγιω ποὺ εοπιρατανεγίπι. ΑΦ οὗ ἀετ Κτβφε]ο ἸΓετί] εἶπετ Ἡς. ΄ 

Ἱρεπάπίε ἀαγοιπ αΏπίηρε, οὗ ἆετ Ἠεταπεσεῦετ Ἠᾶπβς οἆετ δε[ίεπ ἀῑς 

Ῥεκαππίευ οτίμορταρΗίθεπειπ Ἐεμ]ετ σα Ὀετίεμάρεη Ἰαι. -- Υοαττεῖῃ- 
Ἠεμετ ἴβέ 65, ἆαβφ Απιρηϊ]. εἶπο Ἡβ. ἀἴθδειτ ἄτηρρο ἵπ ἆεπ οτάργρτιπᾶ 

Εεςίε]έ Ἰαί; ἆεππ ειδε Ἱπιροπίτίο ἵητ Αγ; βοάαπη Ίνατ ἀῑε εἰπχῖσο 

Ἠβ. απάετει Ἐθοεπαῖον, ε]οιο Απιρη. Καππίο (πι”), εἶπε σαηζ Ὀθβοι- 
4ειβ επίατἰείθ. 



τ- ΧΧΥΙ -- 

{Αβ86Ἠ: οπά]οὮ πι Ζα Ῥοποαίδεπ, ἆάδν πι 68 6 πηί 6ἴπου 

Ἱκἠποίσ]οη [πιανροϊίπης ἀθρ]οπίσαοι Ῥπο]ς τα ἴνπηπ Ἰαβο, νγε]- 

ομθβ ολ Ρ. ὃ-- 165 ἵπ βεϊπει Ὀτρορίαιί π]οάειήαβεβθεη πεπίρ- 

βίοη8 οτγηβ]]οῦ ὈῬοαπαί πναν. ᾖΖα Ἱαίίανοπι Ῥονγείρο 1δί ἆαβ 

ὃ, Ῥτορβοκίδε] Ρ. 150 βαα. Ιπβοίετη Ώοβοπάςτβ ροεϊρηοί, αἲβ ο8 ἆθπῃ 

Επαρπηεηί ἆἀαι Ἱκορίίδοποπ Ὑειβίοη ραγα]]εὶ Ι8πΗ, πε]ο]ιο ἵπ ἀἱθ- 

Βοπ Επαρπιοηί 6Ώσπδο, Πίο ἀῑο Ἰαίαῖη]βο]ιαο ππά ἀῑο αἰδ]ανίδο]ο 

γευρίοπ ἀπτοβμννερ βίαιο Ζεαιρηϊς Ρεροη ἀἱο ΓνδριΠπρ]ομ]καῖί 

4ει Ἠεοεηρίοη Β αὐ]ερί. Ὠας ογείο Β/ΐ]ο]ς Ρ. 167 βαα. υᾶη]ία 1ο] 

α1β8, υγοῖ! 68 ἆαπ Ῥαποί Ῥεπεϊομπαί, γοη Ίο απ 4ο αΗΠβίβε]α 

Ὀπιρορία]ίαπρ ἵη Ὦ ἀπτοπρταϊίεπάοτ Ζ1 πεγάεη Ῥορίηπίς ἀαβ Ζηγεϊίο 

4αναπι, πα] Ἠ]οντ ἀῑθ πιαίογ]ε]]εῃ Αὐνγοϊοπαπρεη απι Ἱγοϊοβίθη 

ρτοϊ[οη. (αίοι Ὠοί ἆθι οτβίθη ἀαικε]ῦοη Ρ. 119, 19 8ᾳᾳ. οἳ. παῖί 

Ρ. 44, ὕ 8ᾳᾳ. πιαβς 65 αἰπ]ειιοβίθη, ἆαδ8 Ἑ Πο 5ο1ο]ιαβ, ἵνα 1Ἠπῃ πΠ- 

ππαβοη{]]οἩ βοΠΙ6Π, πο οἶπο ἀγαϊπιοπαί[]ο]ο ΑΏινοβοπ]ιαϊί ἀοαβ ἆο- 

Ἠαπηοθς Υοη ΒΡΙ6βΒΙΒ, γοη ἆαν πἰομίς νναϊίει 7α πιε]άση Ιδί, ϱ6- 

Π]ρί Ἠαί. Ίο Β ἄρετπαπρί εοιν Ἠδπῃρ ἀῑο Ὀταῖί, ἵῃπ γίθΙεῃ 

Ὑ/ιοάσγποΙπηρεπ θἶο ροία]]οπάςο ἀῑτοοίο Ἰαεᾶο ἀαι ἵπι αἱίοη Ῥτο- 

οποία απ{γείεπάεη ΈῬοιβοπεπ ἆπτο]ι Ἰκα765 Ἰπάϊτεσίες Ἠοί[εταί 

ουβοαίὔΐ Ἰιαί, 50 πη]τά Ἠ]αεν ἆαὶ Βοτίοβί 4εν Ποαϊάπίκοπεη ππά ]Πά]- 

Β6ΊΕΠ ἘΡΙΘΒΕΣΓ απ ἀεπ Καΐῑδοι ππᾶᾷ ἆθββεεηῃ Απίποτί ἵπ πεπίρ 

Ἠ]ογίο ΖΗβαπιπιεπρείαβεί, ΆΑὖοτ ας Ὑοτίαμτεη γοαττᾶίῃ αἰο] 

ἀατοι Ἰάεναριϊσμοθ. ἸοΠΠ παςἩ Β ἀῑο Μεμιζαμ] ἆαει Ἐρῃθβδοι 

η Ἐο]σο ἆ4οβ Βίπππεβ ἆα5δ Αιοπιϊκίοπιρε]ς ο]ᾶτπρίρ ϱαπγοτάεη 

(ρ. 112, οῦ), ἆοἴβππθ ππά Ὦτουποταβ Υοηπ ἆαπι ΡΗΗράεπκεπάεῃ 

οίαΜ{]ια]ίετ ῬογοΙίς οπί]αββεη βοίπ (ρ. 10,19), απᾶ ἵη Έο]ρεα πγεϊίογοι 

Ἠγαπάετ ἀ469 ὁο]αππθ αἶπο /Ζ4Η110Α806. Μεηρο ἆοπ Ἰεαϊάπίβεπαη 

Οπ]ΐ18 γοετασΠἰεί αῦατ βο1] (ρ. 115, 10), κο Ῥερταῖ ππαη π]οΠί, 

πο ἆαηπ 4οο] ἀῑοραπσοΒ{αάί ἄρει ἀῑο Υειδάππρ ἆθ5δ Τεπιρε]β 

ἵπ Ζοτη Ρεγαίπεη (ρ. 1Τὸ, 19), παπά γοη Ὑεπι ηπη ἀἱς Ῥοαβο]πγογάθ- 
Γπταπρ Ὀοἷπι Καΐδοτ απβΡεΡραΏΡεΏ αθἶη 8011 (ρ.119, 13): οἆθι ἹπεΠη 
ΠΙΏ ἀἱο απάθγς, ἵπ βοἨ Ἱποοποίππθ ΤΑ νου ο Ρεγοιζαρί, ΥΑΤΙΠΙ 

4ον Βογίοί ἴπι ἨπάειαρταοἨ πξ αοἴποτ αηφεβῃΠσμεῃ Ὑεταπ]αβ- 

βαης ἀοοἩ γ]οάςι πα γοηπ αἰπίρεηῃ ΕΡΗΘΑΟΓΗ αΠβΡεΡαΠΡΟΠ Β86ἶη 

βο]].  Ὀει Ἠάετερτπο] βίατηπηί αἲξ ἆθπι Υοη Ἑ περρε]αββδεΠοΠ 

Ῥοπ]οἨί απ ἆοπ Καΐκοτ, γγο]ο]ιος πηέ ἆαοτ Βομαπρίαπρ Ὀερίπηί, 

ᾖ888 αἶ]ο Ῥοαπομπαι γοπ Βρ]ιθρις ἀἱο Ἰκαϊκοτ]ίο]ο ΗΒ] ϱερεπ 
᾿0ΏβηποΡ απτι{οη, Ὠϊο Βελαπρίαηπς βο]] οἶπε 1,1ρο ααῖῃπ, Ιδί 

4ο ἵπ ἆαοι πτεργηρ]ίοπον Εγ2Δ αρ π]οΏί ΠΠΠΡΘΠΙΘΒΒΟΗ, ΥΥοαῖ] 

πΙομί ἀαὶ ΕΙ28Π]6Υ, βοπάοιη ἆῑο Ἐεϊπάο ἆαι ΊΝαἰιτ]οίέ βίο αἩβ- 



ους ”".. 

ΑρτοεμοἩ, υπὰ αἷο Κπρί πὶεμέ αὐκατά, ἆά Υοτηεγ πἰςομί γοη 

εἶποι Βεκεμταης ἆάτ Μα]οτιδί ἆει Ἐρίθβετ ρεραρί Ἱνατ 1). 

Ρίο ἀεδολμίομίο γοπι Απ οπίμαϊς ἵπ Ερίκατας, πε]εμε ρ.{Ττ,ὸ 

{ε]]έ ο. ρ. 01, Τ 9αα., επἰμᾶ]έ 8ο Ἱγοπίρ Ιπίεγεβεαπίος, 4455 ἴμτο 

παςλτᾶρ]ίοπε Ετβπάσης, Εἰπεσμιεῦαης παπά Υετρτεϊίπης Τα 80 

γοτδεμΙούεπεη Ζευροεῃ, πο ἀῑο πιεῖπθ» Τοεχίες αἶπά, εΏεπεο πῃ- 

ἀεπκύατ σα ἴμτε Τήραπρ ἴἵῃπ Β Ὀερτεϊβίοϊι Ιδί. ἈΝΙοΠέ νγθβεπί- 

ΗεὮ απάςτς γοτηᾶ]έ εἴοῦς πηῖέ ἆεπι Αποπί]ια]έ ἵπ ΤνορΏτας (ρ.04, 91), 
πγε]ομοτ ρ. 1Ττ, 290 "ρετραηρεη Ιδί. ΄ Ἰεππ Πατ εἶπο Η5. τοπ ΕΒ, 

πᾶπιοὮ πι, ἀάδ η 4εη ἀτοῖ απάετεη {εβ]επάο Βίος επιᾶ]έ, 8ο 

Κδηπίο ἀῑορ Ζα Ὀογεῖδεη 5ομεἴπαῃ, ἀαβ πεί 5εποῃ ἆοτ Βοάασίος 
τοῦ Β, βοπάετη ετδί οἵπ ΦΡρᾷί6Τ6Υ, ἀαεπι ἆαππ ο πι ν {ο]ρίεῃ, ας 

Βίῆε]ς ρείῖ]ρί Ἰαῦο. Α0εγ ἀῑεΡ Βίῆοἷς ἰᾶσί ἵῃπ πῃΣ πὶομί γοπι 

βΠβέίκομει ΟΜαταΚίετ νο Β, 5οπάετη αεϊπιπηί ἀπτεβμνγερ πε ἆεπ 

απδεετηα]Ὀ ἀ4ετ (ταρρο κίεπεπάεη Ζεπφεπ. ἨΗϊετ Περί αἶδο 

ἵη πιΣ οἶπε Τοχίπηῖκεμαης οογ γομβρεν εἶπ Βἰηβολαῦ αἩς απάσγος 

Ωπε]]ο τοτ2), πο ἆετεπ βορ]αῖε]ι ἵπ απάετεπ ἨβΒ. πος] ππεηγετα 

Ζα γεττεῖεΏπεη βἰπά. 

Ἠγἄμτεπά Β ἵπ ΈῬεταςρ απ{ ἀἆεπ Εισᾶμ]αππρεείοβ παπά ἵῃπ Ῥε- 

256 απ{ 5οἶεμε Ἠεάειπ, ππε]ομο Ὀετεῖίς γοπι Ὑεγίαβεει Ενζᾶλ]ίες 

4επ ΈῬετβοπεη Ἱπποτ]α]ὸ ἆετ εδομίομίο πηΗλεῖεπ, ἀπτομνερ 

απ{ Κὔτταηπς Ῥεάαομέ πατ, Ἰαί ες ας Βεἀϊτίπίς ϱε[ΗΒ]έ, ἀῑε 

Ἐεάεῃ πι εἰρεπί]εμει ίππο πηῖέ πιεµτ (λεο]οβίκεμεπι εἰια]ί 

ππά Υοτ αἰ]επι πεί εἶπετ ϱεμούῦοποτεη Όρταςῃε απβζαςίαί{εη. «6- 

4επ Ὀτινεϊε( Πεν πιπβς ἀἱε Υετρ]είομαπςρ ἆετ Βεάει ππά (46- 

Ρείε απ{ Ρ. 91. 11---ὐ»,6: 49, 16---18-- ρ. 10, 19-11, 14: 1τὸ, 

20---1τ6, 8, οἆετ ἀ4ες Ἐτίεία ἆθβ Αρο]]οπίάεερ.ὀ9, 19---60,8-- ρ.1τ9, 
ο --- 150, 6 τατ Απετκεμππης ἆετ αΠεοβτίεῃ Κὔπδι]ς]μ]κεῖί γοπ 
Β (πἨτεν 3). Ἠϊεεο Ἠεσεηδίοη 16ί ἀαςδ Ἁοτ]ς εἶπες ἴπι Υετρ]εῖο]ι 

1) Ἰεπῖρετ επ]οΏέ Ἱερο 1ο] ἆαταιέ, ἆλθς ἀοτ Ῥετῖο]έε "θει ἀῑεθ ἆθπι 
ομαπηθς σα Τ]μεῖ] ϱεποτᾶεπο ΟΒεπῦαταης ἵπ ΈῬετας απῖ κεῖη Ἐχῆ νοη 

ὮΒ ἵη Ἐοῖρε βεῖπετ Αεπάετππρεη πηπρβεβο]ήοΚκέ παεἩφείταροπ πετάεπ ΠΠΠΒΒ 

Ρ. 14,6 ο. Ρ. 44, 3 8αα. ππᾶ ἀῑε Ναοληεϊβπηρεη Ζα Ρ. 44, 6. Βεῖ Τ, ἶει 

ἀϊἱε Τετεείσαηρ ἀἴθθες Ῥετίεβίες (νους. 7 εχίτ.τας. 19) απᾶθτς γεταπ]αβεῖ. 

Ἐκ Ἠᾶίίο π8βος ἀεπιβε]θεπ π]σπέ πιεῃτ ἀῑο τὔπΙβεμο Ἠαῖκο εἴηδε]ια]ίετ 
Κδππεν. 

2) Ὠετεεῖρε Εα] πηεάετ]ο]έ βἶοῖ γοἩ Ρ. 155, 4 απ, ἴδί αΌετ πγθηίσες 
απ{αΗϊς, πε ἵπ ἆεπι Βεβ]αβεεαρίιεὶ ἀῑθ Ἠεσεπαίοη Ἑ αἰοῖ π]εΠπέ βεῖιτ 

βοματί αἱς Ὀεβοπάετο Ἐεεεηβῖοη σα ετΚεηπεη ρἱεὈῖ. 

9) Μαπ νυρβ]. είνα ποςἩ πηῄέ ἆεπ Ἰοτίεηπ Ρ. ὅ5δ, 11 8ᾳᾳ., 3388 είδε 

4εββεη ἵπ ο ππᾷ πεβδεπί]οξ εὔεπβδο ἵπ ν (νβ. απεἩ ἄἱο Τεχίο Ὀεί Απι- 



- ΧΧΥΠΙ -- 

7απι Ὑοτ[αβεει αομα]πιᾶβείρ Ἰῦποτ ροβι]άοίεη Μαηπθς. Αοετάῖηρς 

ναι 4ᾳδ Βπο] ἆοδ Ῥτοσμογαςβ οἶπο ἵπ Φριασπο ππά Πανείε]]πρ 

βο οἰπίασπο ππᾶ αἰπ/β]άρο Ατροιί, ἆαδδ πιαηπ ἀῑο Ύσαιβπομο Ὦο- 

ουδ]! αίποεη {ν ἆας ΜΙε]α]ίοι ο] απλἰομεπάση Τη]α]ί Τη 

οἶπο ροβΙ]ἀείογο ΕοΥπι Ζα ΘΙΘΑΒΡΕΠ, ᾖΤερονα]] οι]κοπηί πιαη ἆθῃ 

Θο]]πηθίκίεν, ἆθτ ἆαδ το;ο γο]κειιιπι]ίο]ο Μάγο]αοπ ΠΥ ἆςπ (6- 

βοἨπιασ]ς ἆετ πιεὮΥ Ῥαομπιᾶβείς ροερ]]άείοη Τιοβδεν 7αγοσ]κίπίσθη 

η]. Β βε]θεί βομιαὶρί Ῥορτοϊβίοπει Ἰαεὶκε Ἰκοαῖη ρπίος (γίθ- 

ΟἨ1βοἩ: 6 Ἠαί πΙομί αἷ]ο Ἠᾶτίει, πῖο 7. Β. ἀῑο Ὀοαί Ῥτουποταβ 
7411105 Πάιβροη Ἱποογγεοίεη Εατοιρία]οοπαίγπσοπε 1), ρεβ]σί; 

6: Ἠαί βορατ ἀπτοῦ βαίῃ Ζανγοῖ]επ πὶσομί Ἠϊπτεϊοπεπᾶά ἀπτοβρτεῖ- 

{επάος Ὑατίαμτεπ οἰπίρο Ἡδτίοι οτί ΠϊποϊηπρεῦγαςΠ{. -ΑΡετ γἱα] 

πιεητ Ὠεταγρες Ἰαί ο: Ῥοβεϊᾶρί παπά Ἰαί βἰοι ἀἆπτομπτορ πὶσ]ί 

ομπε Ἐγίοἰς ῬοπιϊΠί, ἀῑε παςμ]ᾶβεῖρο, Ῥγεῖία, π]αεᾶτῖςρ ρορτίἤεπο 

Ἠεάο ἆειτ αἰίοπ Τ,ερεπάο βα[σν, οοιτοσίοτ απᾶ Ἱοσπίταροπάᾶοι 

πα πηαοἈοῃ. ἈΝὶομέ ἵπ αἶ]οι ΤμοίΙοι ἆθδ Βιο]ς Ἰδὲ ἀῑθκοι Οἶα- 

ΡΗΙ]. Ῥ. 16) αἰοῖ Ῥεβηάθί: ο ὧν Φεος προς τον αει οντα πατερα, κυριε 

Τησου Ἄριστε, υιετου ΌΦεου, ο επιφαγεις επι σωτηρια των ανθρωπων και 

συγχωρησας ημιν τοις πιστευουσιν επι σε τας αµαρτιας ημων, συγχω- 

ϱησον χαι τουτοις τοις τεῦγηκοσιν χαι αναστησον αυτους τη παντοδυναµω 

χειρι σου και αγοιξον τας χαρδιας αυτων προς Φωτισμον της επιγνω- 

σεως σου, ὃος δε εµοι τω ὅδουλω σου ὃαρσος του µετα παρρησιας λαλειν 

τον λογον σου. ΑΠ ἀἆθπι Ἐϊπραπρ βἰθ]ί πιαη, ἆαβδ ἆθτ ἙἨθάαοίου αἴιο]ι 

8η ἀ46π {Ππθο]ορίδοπεη Ναϊν]δίθη ἆθβ Ῥτοσ]ΠογΙβ ΑΠΒίΟΒΒ παμπ. Ώα8 

πτβργπρ]ο]Ἰθ τον αει οντα Όεον και πατερα ὙναΙ Ἠθίετοᾶοςσ, βομίθη ἆθτῃ 

ΦΟΗΠ ἆαδ ονΊρο (οίίβείη αΏπιβρτθσπεηῃ. Ναάγ ἀαβ οπ]Ίρο Ὑαϊθιβοῖη 1βί 

48 Εἰροπίλἰπι]ο]ιθ ἆθτ δγβίοη ἨῬθίβοἩπ, ἆαμοτ ἀῑο πραίΠμοϊ]ίθ 1,Α νο 

ο πιΣ, νἈμτεοπά ν νο]]επάβ απο] ἆαδ αει βεβίτίοΏθη, παὶ αὖον ἁπγοῖ οἶπ 

Φεον Ηϊηίθγ πατερα ἄεπ Ἠᾶγοίίβοπει βολεῖη απι γγθηὶρβίθη ροπα]ίβαπι Ὦθ- 

βοϊηρί Ἰαί. Υιε]]θῖομέ Ἰαί πιὶ ἀἱο οοεΠίο ΙΑ ἀϊοδετ Ἠεοθηδίοι. --- Τ6]ιτ- 

τοῖο]ι 16έ απο] ἀἱο Ὑοτρ]οίοπαπρ ἆατ {πθο]ορίδοῃθη Ἐεάο Απιρηί]., Ρ. 45 

πι ἄεπ Ἱγεπίρει Ἰοτίθη ρ. 109, 11 δαα πιεῖποι ΑιβΡ. Μαπ Ἰὔηπίο 

ἀαεπ]κεηῃ, ἀἱε Ἰογίθ και πλειονα τουτων ϱ. 109, 17 βοαϊεηπ οἶπ Ζοαἴομεη, 

ἀα496 Ἠ]εν εἶπο ΚΙνσιηρ, ἵπ Ὦ ἆαι νο]βίᾶπάϊίρο Τοχί νοτ]θρθ, Ἀθηπη πας 

πὶοΏί ραηΖ ἆαββε]οο αποἩ ἵπ Ὦ Πϊπίοι ἆοτ Ἰαπροη Ἠοάο αἰήπάο, 

1) Νοπιϊπανί ρατίῖο, βία ρθη. αΏβο]. παπά ρεπ]ανῖ αΏβο]. τοι Παιρί- 

βἄίποπ, ἄθτοηῃ ΦαΏ]εοί ἵπ ἄθπ Ῥοαίτοβοπάση απίμνοπ βἰθοκί, αἶπά τὶς 

ΠΟΟἨ ἵπ Καΐποπι ρη]οσολίδο]εη Ῥπο]λο αππᾶΠογπᾶ 5ο Ἠᾶιβρ νοτβεΚοπΠΘη 

ο ἵη 4ἱθδοπι. Ἐδ νετάτιοββϊ πῖοἩ ]οίπέ, ἆαβ ἸοἩ πῖοημί ἀεπ Μπί]ι ρο- 

Παρί Ἰαβρο Ῥ. 4, 1 ας σαΠ]τοίοποη Ζειραοη ἀτιοκθη πα Ιάββοιί ἔπιφοι- 

τήσασα γὰρ ἡ χάρις αὐτοῦ εἲς ἡμᾶς πάντας, μηδὲν ἕτερον ζητήσωμεν. 

Ῥεϊδρῖο]ο Πῖν ἀ4ϊθβο Οοπβίτασίίοη Ῥϊθίεί Ὀοδίπαϊ Ἰοάθ Βείΐθ. 



πε. 

ο τακίοτ 4ετ Βεατυοϊίπης ρ]εῖοῖ 5ε]ατΓ απερερτᾶρί, νὶεὶ πεπῖροτ 
ἵη Απίαης ππᾶ 7. Β. ἴπι Καρίίοὶ νοπι Μαρίοτ ΚΥπΠΟΡΕ Ρ. 90---10τ 
αἱ ἵη 4θπ νου πῖν μετ Ἰετνοτφεμοῦεπεῃ Βίῆεκεηπ. Ες Ιπί 

απο] ο]ὐφίγογείάπά[ῖολ, ἀἆαδς πεί αἲ]ε ὙΥεταπεία]ίππρεη, πε]εῃο 

4ει Τεχί 4εβ Ῥτουμοτας ογ/αΏτθη Ἰαί, Υοη Β Α8εµοη Υοτβείπη- 

ἀεπ, οὖετ ρατ του μπι γεγβδεμα]άεί αἶπά. Εδ πνᾶτο ἆπ]οτ πΙσΏί8 

γετκελητίοτ, αἱς οἶπε γῦ]]ήρο ὙΥετπαςλμ]ᾶρείσαηπςρ ἀες Β. ἴπ ἀεῃ- 
«Πεπῖρεη Ῥατίεη ππά οἴππείπεη Βάΐσειπ, ἴπ πε]εμεη ἀῑε Ώδπιβδί 

ο. πετίαμτεπάο Αεπάεταηρ βἰει πατ πεπῖς πεὶρί, ἴεί Ὦ αἴπ 5ο1οἨ 

ἀπτοῦ βοἶῃ Αἰίετ βετ Ὀεασμίεηαυγετίμετ Ζεπρε. ΏΌα ἀῑε Ρὶς 1είσέ 

Ἁ]ίοείο Ἠβ. ἀϊεξοι Ἠερεηκῖοη ἵπι ϱ. 1022 ροεκομτίεῦεη δέ, ππά 

αἰομί]]ο]ι βοἩοη γιε]ίαςὮ γοη ἀετ πῄῖί ΗΒ] του ο πι ν τα εἴ- 

Κεππεπάεη ειδίεη θεία] ἀϊεβετ Ἠεοεηεῖοη αὈφεπίσμεη Ιδί, 80 

πιπςδα 4ετ Βεάαείοτ Ίαηρε τοτ ἀεπι ο. 1000 ρεατΏοεῖέεί Παῦεπ. Βεἵῃ 

Ἰετ]κς Ι8ί, πας] ἀεπ 4 Ἡςε. τα ππίῃεί]εη, 5εΏχ ἴτει {οτίφερβαπσί 

πιοτάεη. Ἰγίτ Ἠαβεη αἶκο απ Ἑ οἴπεη {γαϊεὮ πιοῖδέ παγ Ἰπάϊτεςί 

ππά ποραίῖν τεοἀεπάεπ Ζειφεη, πε]ομεν ἄ]ίει ἰδί αἷξ αἰ]ο απάετεπ 

Ρτιεολίδεμεη Ἠδς., παΏτςολεϊη]οὮ αποη ἄῑίει αἱς 1. Ίεπη 1. Β. 

Κεῖπο Ἠς. τοπ Ἑ. ἀῑε ὁμοούσιος τριάς ϱ. 4, ὃ Ἠαΐ, 9ο ἴδί ἀα5 
εἶπ κίατκο» Ζειρηῖς 6ερεη ἀϊεβε ΤΑ, ππι 8ο πετίμνο]ες, ἀαά ΙΤ, 

αἴς αίπίσί. Ἐς Κοπιπί αποῃ γος, ἀα55 Απειζρεϊσκεῖτεπ, πε]ε]α 

Β τοτρε[απάεη ππά ποςι ππαηρφείακίεί ϱε]αξεεπ Ἰαέ, ετ5έ ερᾶίετ 

ἵπ Ἠξβ. απάἆετετ αΗπης οἆετ απεἩἈ ππαθηδηςἰς τοηπ εἴπαπάετ 

Ἰηπεγμα]ῦὸ γε απββετῃμα]ῦ ἆετ ἄταρρε Β ρεε]σί ποτάεη αἶπά. 

Επ πιετκπνὔτάϊσες Βεϊςρίε] ἀ4ειτ Ιείχίετει Απγί Περί ρ]εῖοῖ ἵπ ἆετ 

ετείεη Ζεῖ]ε ἀεξ Βαε]ς ππά ἆςτ ἁαταῖί Ζαβδαπιππεπμᾶηκσεπάεπ Βίε]]α 
Ῥ. 4, Ὁ 5. νοτ. ει ῬεάεπΚί, πε]εῖμε Ῥορπα]ατ δέ ἀῑο 5ο πιαη- 

πὶρία]ας Ὀοεατηεϊίείο 1,εφεπάο του ἀεπι Τταηβίίας Ματῖαο σε]ιαβί 

Ἠαί 1), ποτπαοἩ ἀῑο ἵπ αἶ]α Ἠπάο σετείτεπίεηπ Αροβίαε], ππίες 

Ίηπεη απο ομαππες του Έριεεας, ἁπτεὮ ἀῑα ΙΗαε πας] «ετα- 

βα]επι ρεἸαπΏετί Ἰετάεπ, ππι ἆεπι Τερεηεαπςραηυς ἆετ Ματία 

ῬείσαποΏπεῃ, ψητά Κείπεπ Απρεπηοῄιος ἀατῆῦοι ἵπι Ζηγεϊ[εὶ βεἴπ 

Κὕππει, ἀα8ς ἀϊε]εηίσε ΤΑ, πας] γγε]είοτ Ῥτουμοτας ἀῑε Ματία 

γος ἀεπι Απίῦτιςι ἀετ Αροβίε] σαν ΜιβεἰοπβατΏεϊέ οπο αἶ]οῃ 

Ῥταπκ βερίοτΏεη βδεῖη 1658, ἀῑε πτερτὔηρ]ίο]ε Ιδί, Ἱνε]οῖε Ίεπθη 

Εαῦείη τα Ιεῦρο υπ Ύ]ε]εη σοί]δί τάς, ομπε ἆαάδ Εἶπος 

γοπι Απάθτη Ζα Ὑῖδδεη Ῥταπομίε 2). Ὠϊεεε ΤΑ Ἰαί αΏετ Ἑ πος]ι 

1) Τϊδεπεπᾶοτῖ, Αροσα]. 4ροετ. Ρρ. ΧΧΧΙΤ--ΧΕΥΙ, 45--196. 
2) Ώαβ8 Ῥτοε]οτας Ἠΐετ νου Ματία ρετεᾶςεί Ἠαίία, Ὀεπεισέ αποῖ ἆετ 



-- ΧΧΧ -- 

γονροεβιπάρη: Ζπεῖ βαϊποι Ἠβα. (πι ν) Ἰαῦαηπ αἷο γγοβοπί]οῦ ππ- 

γοτᾶπάοτί Ῥον/α]λτί; παπά ἆασοσοπ Ἰαί ἀῑο Ιαίοἰπίο]ο ππά ἀῑς α]ί- 

βΙανίδομο Ὑσαιβίοη βοπίο ΠΙΘἩταειο πἰομέ 7α Ἑ ρε]μῦτίρο μα. 
οΏαπβο Ἱπίο ἆῑε Ἰδίσί Ἁ]ίορίο ππᾶ Ἰἡπρείο Ἠβ. νου Ὦ ἆοαπ βαίσ 

Ρεί]ρί. Οοπβοαπεπίεν Ὑείβο Ιδί απο] ἆαδ 8οποη απί ἀἆαπβο]ροῃ 

Ἠϊηγγεἰβεηάθ μετὼ χρόνον τινὰ Ῥ. ὃ, 1 ἵπ α1εη ἀΐοβεπ ἨΗδβ. παπά 

Ὀουετεείσαπβενπ ρεθ]ρί ππογάση, Ἱε]ο]θβ παν αιββοτάδτη αποἨ αἱΒ 

αίἰ]ἱβῖβο]ι ππδο]ιόπ οι Απάστοπ Ῥοβοᾶρί πγιγάο. 
ο. ον Ὀτπερετ γοη Β ἀαρθρεη Ὑὶγά 69 Φ6ΊΓΘΒΕΠ βεἶη, Ὑπε]ο]ον 

ἀαδ Βιο] Ζπ6υςί, {αἴ]]οἩ ἵπ βεἩσ ππγοΙΙςοπΊπιεποτ Απ ἵη Καρία] 

οἱπροί]ια]ί παπά ἀΐεδο παῖί [Γερεγεομ[επ Τα ΑπίαΠΡ ππά Ώοχο- 

ΑπιῃΏΤΟΒ. οΏεη Ρ. ΧΥ 8α.: ππᾶ αἱ ἀϊτεοίοι Ζειρο πᾶτο απο νί (ρ.167, 150) 
ἵη ἄεπ Αρραταί τα Ρ. 4, ὃ οἰπσιτείπθη; ἆεπη πὶοπί είγα πποτμα]ϱ βοἶπος 

Ιπίεγρο]αοη, βοπάθιη πασλάσπι ἆον Ιπίθτρο]αίοι απβδάτίοἷ]οὮ ετ]κ]ᾶτί ναί, 

4486 ο πη Ζᾳτ οβολίοπίο ἆοθ ομαππο Ζιτήο]κοητοη γο]θ. Ὀαπιθτ]ςί 

οἱ: ;Ναολμάθπι παπ ἆῑο Ἠ]. (οὐθαπιπίίος γοπι ΤιοῬεπ Ζαπι Τοῦεῃ, Υοη 

ἀθπι αἴέ]οίθη 7ζα ἆαθπι οπΊραον τιπᾶ ππγοιτρᾶπρ]οπει Ἠιπιπε]γθίο]ι ῥθ- 

Ε4ἩΏροῦ τ. 8. Ψ.“ Ρίο απἆστο, Ῥοί γγθίίθτι πἰομέ 8ο τοῖοἩ οπγ]οκε]ίθ (.6- 

βία ἆθι βαρ6, ΨοπαοἩἈ Ματία ἄθπι ἆομαππθ παοἩ Έρμθβα8θ ρο{[ο]ρί βοίπ 

ΒΟΙ1, Κκοπαπτέ Ἠϊοτ πἰολέ ἵπ Ῥοθίασλί, υγοῖὶ Ῥτου]μοτις ἀΐθβοθ Βαρο απο] πβο] 

Ῥοβοίάριπρ ἆοι Ἱοτίο ααξ Ρ. 4, ὃ ἄπτολι δεῖῃ βήΠβολπγαίροη α1ββοΠ]ἱεβοί, 

Ὀουτίροης 18ΐ Δ1ιοἨ ἀἴθβο Βαρο πἰοΠέ 8ο ραπ” Ίππρ. Ερίρπαπίας ᾿Βολοαϊηί 

πγθηϊρβίθης ἴμγο Απ/ᾶηρο σι ἸΚΘΠΠΘΠ (Π865. 78, 11). Ώίθ Βχϊβίοηἤ οἶπαι ΡΤΟΒΒΘΠ 

Ματίοπ]«ίτο]θ ἵπ Ἐρηθδις, πγογῖρος απι Ἐπάα ἀϊεδοι Επ]εϊίαπρ ροε]απᾶθ]έ 

ντα, ἵπι Απίαηρ ἆθβ 5. οαἩτμαπάθτί (Μαπαῖ, Οοποῖ. ΤΥ, 1194: 1941: 
12521 Ἡ, 186: Ὑοιμαπά]ππροηπ ἆθι Κίτομαπναιβ. Ζα Έρπθβις γν. ὅ. 449 

αἳ8 ἆθπι γτίδεπεη Ἰροτβαδίσί γοη . Ποβπιαπη Β. ἃ, ὃδ; 82, 1) βείσι 

4ἱθβο Ῥαρο Υοτα!β, ππᾶ ἀῑα Ἰοτίο ἆεν Ὑάΐει ἆθφ ὃ. ὄκαπιεηίδομπθν ΌοἨ- 

οἳ16 ἵη οἶποπι ῥο]λτοίθθη απ ἘΙθτας ιπά ο]ς νοπ Οοηδίαπίπορο! (Μαπβί 

ΙΥ, 1941: ἐν τῇ Ἐφεσίων, ἔνδα ὁ Φεολόγος Ἰωάννης καὶ ἡ Θεοτόκος παρ- 

Φένος, ἡ ἁγία Μαρία) βἰπᾶ αἰοτάίηρς πὶοΏί απἆθτβ 7 ΥαιδίεἩη, 8ἱ5 4488 

βἱθ πηθἰηίοη, Ματία αοῖ ἵπ Ώρ]θβας ἵπ ἆθπι ρ]δίοπεῃ ΘΙππο Ζὰ Ἠαπβο γθ 

ύο]αππθβ. Ο. Τήθιποπί, πιόπιοίγθς, οιβίο ΑιΑςΡ. 1, 492 ρερειπ ΟοπιβΏθῇΒ, 
αποίαχ, πονἰββίπιαπι 1, 482, Αἱί παν ἆἱῑο ΕαβοαΙ Ἰοάρηία]] βοποη σα 

Ζεϊί ἄπεροιβ νοηπ Τοιτ (ο ρ]οτία πιογῦ. 1. 80 ΒΙΟΙ. Μασίπια ΧΙ, 858) 

ππά ἆθφ οίνας ]ϊπρετοη Μοάθβίπας νοη ὦΦθτιβαίθπι (Ρποί. ΡἱΡ1, οοᾶ. 215 

οἆ. Ῥεκ]κοι ρ. 5411): ἆθππ Ἡθηη πας] ἀΐθβοῃ Ματία Μαράαίοπα ἵπ Ἐρ]θ- 

Β19 1 Τμοῦοη Ώθβοβ]οβδεη Ἰπαῦοπ 8οΙΙ, 8ο 18ὲ ἀῑθθ οἶπο οὔεπθατο ΒπΏβίῖ- 

πᾶοὮ Εν Ματία, ἀἱο Μαμον ἆθβα, υεταπ]αββδέ ἆπτο]λ ἀῑο βἰαἰρεπἀθ Ῥορι- 

Ιαη(δί ἆθτ οΏθη Ἰκατ ΔηβοΡεΏοπεη Θαρθ νοπι Τγαπβίίας Ματίαρ ἵη οθτι- 

β8Ι6ΠΙ, 



Ἰορίοη απι Θομ]πςς γογεε]οη Ἰναί. Ἐς εἶπά {ο]σεπάε ΤΗ] 1): 1) περὲ 
Μύρωνος Ρ. Ότ, 8. 9) περὶ Βασιλείου Ρ. 4, ῦ. 8) περὶ Χού- 
σου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ρρ. Τ8, 10. 4) περὶ Κύνωπος τοῦ 

μάγου Ρ. 90, 1. ϐ) περὶ τοῦ φαινομένου τοῖς τὴν πόλιν οἰκοῦ- 

σιν ὡς λύκου Ρ. 117, 1. ϐ) περὶ Προκλιανῆς καὶ Σωσιπάτρου 

ρ. 195, 8. ἵ) περὶ τῆς ἐξηγήσεως τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου καὶ 
τῆς µεταστάσεως Ἰωάννου τοῦ Φεολόγου 150, 19. Ώϊεςε «ἄπωπιί- 

Πεί]οη [Γευογκεμτί του Ππάεη εἶο] πηέ ϱ]εϊεπρΏ]ᾶρεν Ὑατίαίίοπεη 

ἵη ο πιὶ πιΣ ππὰ πε 65 βολεῖηί 2) ἵη Ῥατῖς. Όλο. ἴπ ν εἶπά 1--4 

επ(]α]ίοπ, ος Γεμ]επ ἀῑο ΚαρίίεΙ ὃ---Ἱ πεθδέ ἴπτεν Τηε]π. ἢα- 

6ερεν Ἠαί ν α]]εῖη εἴπεῃπ ΤποΙ σα ρ. 199, 19 πι. Απες. 5. οὔεῃ 

Ρ. ΧΙ, πγε]ε]ετ ἀεπππασὴ πῖοΠέ απἲ ἀεπ Βεάαείος Β ατΏεκσαᾶἩτεῃ 

Ἰ4. ο Ἠαί πι α]εῖῃ σα Ρ. 90, Ί πι. Απεραῦε -- Απιρη. Ρ. 19 
η. 4 4επ ΤΗε] περὶ τῆς “4ρτέμιδος. Ὀππαμτεσλμεϊπ]οϊὮ δέ απο]ι, 

ἀαδφ ἀετ ΤΗεΙ περὶ τοῦ Νοητιανοῦ τα ρ. 199, {: 150,92, πε]- 

εἶναι βἱεὮ ἵπ ο πι ππά Ῥατῖς. 695, Ὠαῖ Ἰεάεπι ἴπ απἆετετ (θεία]ί 

Ππάεί, τατ Ἠεοεηεῖοι Β ϱεηῦτο. Ες {εἨ]έ ἀεπιεείθεπ ἆας Ζεπρπῖς 

νοῦ ποὶ; 65 σεΏί ἴηπι ἴἵπ Κεῖπετ ἀἆετ ἀτεῖ Ἠβς., πγεῖοπα ἴπ οπί- 

Ἠα]ίοπ, εἴπε Ὠοχο]ορίε τοταΏ, Ἰπε]εβε βοηδί παχ ποςἩ τοι Ἀγ. 6 
{ο]ε; ππά ἆοτ Ὀπιείαπά, ἆαςς ἀῑε Κορββεῃε Ὑεταίοη, Ἰε]οια πεί 

ππβετογ Ἡεοθηκίοηπ πἰομίς ζα 5εΏαβεη Παί, εΌεπ Ἠ]ετ εἴπ Καρίε] 

πηῖξ γοταπ{ροφολ]οίεπι Ατραπιεπίππι Ῥερίπηί, ερτῖεΏὲ εἶει ἀά- 

6ορεῃ, αἷς ἀαίῆτ: ἆεπηῃ 68 ἶδέ ας 40. ΚαρίίεΙ ἀ4ετ Κορίδεπεῃ 
Ὑογβῖοη, Ίγαβ απ{ εἴπε ϱαη7 απἀτο Καρε]ηιεῖ]αης Ἠηνγεϊςεί. Ἐπε 

Ἀλη]ε]ο οἆει ρατ ἀϊεεε]ῦε ἴςεί [τασπιεπίατίδεη ετα]ίέεη ἵπ Ε3 
(Ρατῖς. 14608). Ἐς αἶπά Ἠΐεγ απι Βαπάο Καριε]αηίᾶηρο ἵπ Ζαἡ- 

επ οὗπαε Τήε]αηραῦεηπ αηφεπιετκέ ππά σπγατ, ΠΕεΠΏ πιείηο Βε- 

οὑασμίπηπσεπ ππὰ Απζεϊομππησεη πι] πῖομί 5εΏσ {ᾶπεεμεῃ, πας 
{ο]πεπάε: {ο]. οττ. τα ἄεπ Ἰοτεη πρωΐας δὲ γενομένης 
Ρ. 44, 11 κα. πι. ΑπβρΡ. 8. 4επ Ὀομ]αςς ἀ4ετ ἁἆαζτα σε]ηὂτίσεα Απ- 

πετκαης Ρ. 40: [ο]. ὅδτ. η τα ἀ4επ Ποτίεηπ τοῦ δὲ Φεοῦ κατ- 
ευοδοῦντος ἡμᾶς ρ. 50, 63): {οἱ. ὅδν. ὁ τα ἦν δὲ Ἰουδαῖος 

1) Ρίο Ὑατίαβοποπ ππᾶ Απιρηβεαίοπευ Ππάεί πιδη ἴπι Οοπππεπίατ 

σα ἄεπ οὔεπ οἰμτίει Βίε]ιεῃ. 

9) Ιεῖι Καππ πας Ἀτ. 8 π]οϊέ παοϊηγεῖκεπ. Ἀτ. 7 Γ6Π]ε, πεῖ] ἀῑο Ἡ. 
{οἱ. 995 ἵπι Απίαης ἆετ εβεβομίο γοπ Ῥοβϊραίτο αὐὈτίελέ. 

8) 2 Μαι Ζπβδεπεπ Ρ. 50, 6 τα. 7 εἴπο βεϊπετ νῖείεπ Ἐτγπεϊίετπηρεν. 

Ἐταί πας] 4επ απροεΜἩτίευ Ἰοτίει Ἰεπκί ετ πε προσορµίσθηµεν ἔν πό- 

χει τινὶ ὀνόματι Κατοικίῳ (Μἱ9) ἵηπ πιείπει Τοχί εἴπ. . 



-- ΧΧΧΠ -- 

Ρ. 01, 8: {ο]. ὕθγ. ε 7απ ἀπάραντες δὲ οἳ ναῦται ρ. 55, 16: απ{ 
ἀθιβε]θεῃ Φοαῖίο πος] τα 7Η ἀπάραντες δὲ ἀπὸ Ἰυρεῶνος Ρ. 64, 9ἱ; 

{οἱ. θ0Υ. ιβ Τα ἦν δέ τις ἓν τῇ πόλει ρ. Ότ, 9: {οἱ. 609. ιγ 
πι ἦν δὲ ἓν τῇ πόλει ἔκείνη ἀνήρ Ρ. τ4, ὅ; [ο]. 6891. ιὃ σα καὶ ᾿ 

ἦν ἓν αὐτῇ τῇ πόλει ρ. Τ8, 101): {οἱ. θ9Υ. τε ΠΠ τότε παρα- 
λαβών µε Ρ. δ0, 10: {οἱ. 643. ι6 πἩ καὶ λαβών µε ἀπήλθομεν 
ἐν τόττῳ τύχει πόλεως Ρ. δᾳ, 4. ΟΡ ἀἱθβο Καριο]εϊπίμοί]απρ 
πηῖί ἀθι]εηίρεπ ἆαι Ἱκορίῖβο]ιοη Ὑοαγβίοη ΙάοπίδοἩ 16ί, ᾱ. Π. οὗ. 2 

Ρ. 199, 1 Ώοτοαῖίβ Ῥοἱ ο. 40 απρε]αηπρί εῖη γγἩγάς, ποπ 6: Υγοϊίοι- 

η ποςἩ ΖΙΠετη απροβο]τίοῦαν Ἠία, γαιπιαρ Ίο] Ὠοί ἆθι β6ἶι 

πηρ]είο]οῃ 1ᾶπρο βεῖπει Καρία] πΙοηέ Ζα οπἰδο]είάση. ο εάσι- 

{α]15 αβοη ντ ο Πΐεν πι] 6ἶπαι ἆαδ ϱαΠ79 Βπαο] απιαβεοπάθῃ 

Καρισ]εϊπίμοι]απρ Ζζα εἶναηπ, Ὑε]ο]ο εροηφογγοπίς πγίο ἀἱο Το] 

46: Βεοσπεῖοη Β απ{ ἆεπ Ὑου[αββου πι οἰκπα/Ἡηγαν Ιβέ. ἸἄΠτοπά 

πππ ἀἱ6]οηίροη Ἠβ8., ππε]ο]ο εἴπεῃ οἶπαε αἷ]ο ΑΡβίπείππς {οτί- 

Ἰαπίοπάςη Τοχί ἀατρίείεῃ, πο Ὑ Ν είο, ἵπ ἀϊθδοπι Θήε]ς ἀῑα 
πγβρτῦηρ]ομο (ορία]Ιέ εδ [οι] Ῥοπαλνί παῦσπ, υητά ἀῑο ἵπ Ἑ 

παοηρβαύἹγίΘβοηο Καρϊπ]αίίοη Ζα οἶποπι Κπογίππι {]ν Ἠβρ., ἆθιοι 

ΟὙιαγαἰκίου ποσ] οἳβί 7 Ὀδδίίπιπιεη Ιδί. Ὠϊο γογοϊησα]ίο χβο]ιαὶ- 

ππηρ η Ἡ, ἆαββ Πΐεν τα ρ. 190, 19 ἀῑε ὈερογκοἩν βἰο] βπάσί 

περὶ τῆς ἐξηγήσεως τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου τοῦ κατὰ Ἰωάννην 
ἐν ποίῳ τόπῳφ ἐξηγήσατο, Ἰκαηῃ Ῥαὶ ἆσπι ἄρηίροπς νῦ]]ς ἀθιί- 
Πομεη ΟἸαταἰ ευ ἀἴοβετ Ἠς. πἰομίς {ντ οἴπεη Ζαβαπιπιθηηαης 

ἀα/βε]ρεπ πηῖί Ὦ Ῥουνοῖδεπ. Ἰ/οβ] ἆαροροπ Ιδὲ Ζα Ὀοασμίοη, ἆαββ 

}5 (α119. 1176), ἆθβδοη ΜΙβο]ιε]ιατα]κίου απββδογάσπι Β6ΊΟΠ ϱΙἱςΟΠΠ- 

Ῥαχ. νηγά, ἼΥγαί Ίεποι Το] Ἰιαί, πᾶπι]ο] νι 1 ππά 4, Ὀοαϊάς Ἰ6- 

ἀοςἩ. οἶπο νογαπβεπεπάο Ὠοχο]ορία, Ἀτ. ϐ {11 ἵπ αἶπο Τή]ο]κα 

4ει Ἠδ., αὖαι 9. 5. ὅ ππᾶ, νο 65 δολαίπί, αποὶ τ {ε]]αι ἴπτ 

πΤΒΡΙΓΝΠΡΊΙΟἨ. Ἐϊπο απάστο Αοιθβογ]]ο]]καῖέ υνοῖδέ αι ἆαββε]θο 

Υουμᾶ]ίπῖ. ὙΒΠτοπά 5 ἆθπ Θίαάίπαππεη Φψφορά Ρ. 141, 1. ὃ 
Ἰυγοῖπιαὶ 1π ἀἱοβοι απο] βοηδέ Ὀοποιρίοη Ἐοιπῃ ρἶοῦί, Ἰαί οἳ ἵπη 

Ῥ. ὅτ, 1. Ὁ ἵη ἀατ πιτ Ἰπ Β Ῥεσειρίοη Έοτπι Φλορά. Ἐτ πιβΒ 
αἳς Ἰγγεῖ γογβοπἱοάοπατήρεη Ἠββ. αΏροβε]πίοροπ βοῖπ, Υοη Ἱπε]- 

6ΠΕΏ πι ἀἱο οἶπο τα Ὦ ορομῦτίο. ἨΝαο]ιάσπι Ῥὰ Ρί Ρ. 40, ϐ 
π. Απρ. Κεῖπο πᾶῃοτο Βου" Ἡγιης πεί Β σολοῖσί ππᾶ αἴποῃ Ὦθ- 

δοπάσ!β πηί 4ατ Εά1Εῖο ΡΙΙΠΟΘΡΒ πα]ο Υοιγαπάίοη, γοιβίᾶπάίροη 

Τεχί ϱερεῦεπ Ἰαί, {Πά γοη ἆα απ Ζαπᾶσ]κέ οἶπο α1σο Ὑοινγίγ- 

1) Βο πᾶπ]ο] Ἰοίφδί ο ἀοτί ἵπ Ρ2, ψὶθ ἰο] ἄθθιπαπρέ οΏθι ἆθββθπ 
Τοχί, πὶοΕέ πιοῖπεη απρο(άἨτί Ἰαῦο, 



“παπρ αἶπ. Ὠϊο πᾶολεί{ο]πεπάεῃ Ἰγοτίε ἵπ 51) ἵπαρεη ἀάβ πῃ- 
γετκοπηῦατο Εορτᾶρε 4ετ Πεοσπείου Β (5. Απιρη]. Ρ. 11 εσίτ. 8ς.) 

ππά ΗπΙπΙοη Ὀδβδοπάςτα πηῖέ πα" Πὐετοίη. ἨΏατπαομ αὖετ Ἰαί 5 
{οἱδοπάε, Ζαπι ΤΗεϊ απ Ἐτμετες σητιοκρτείίεπάε, 2ἱεπι]ο]ι 

βἰηπ]οβα, Ἱγεάει ἵπ Β (ΑπιρΏ. Ρ. 18) ποσο] ἵηῃ πι. Τεχί Ρ. 40, 10 

υἱς 40, 99 πὶοάειταβπἀεπᾶο Βία: οἱ δὲ ἄνδρες οἳ συνόντες 

τῷ 4{ιοσκορίδη, ὅταν τὴν κράτησιν ἡμῶν ἐποιοῦντο οἳ ταξεῶ- 
ται, συνήντησαν τοῖς ταξεώταις ὅτε ἦλθον ἐν τῷ σχήµατι, ζη- 
τοῦντες τὸν δαίμονα τὸν νομιζόμενον παρ αὐτοῖς ταξεώτην᾿ 
ἐπὶ πολὺ δὲ προσχαρτερούντων καὶ μὴ εὑρισκομένου τοῦ νοµι- 
ζομένου ταξεώτου ἤρξαντο διεγείρεσθαι οἱ ἄνδρες κατὰ τῶν 

ταξεωτῶν λέγοντες' ὅτι κατηγόρου μὴ ὄντος ὑμεῖς συκοφάνται 

ἐστέ. οἳ δὲ διηγοῦντο τοῖς πᾶσι Λέγοντες' ὅτι παρερχοµένων 

ἡμῶν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῇ νυκτὶ ταύτη εὕρομεν ταξεώτην 
καθήµενον ἐν τῷ ὀχήματι καὶ διηγήσατο ἡμῖν πάντα ὅσα 
ἀκούετε ἂφ᾿ ἡμῶν, ἔχων καὶ τὰς καταθέσεις αὐτῶν. Ηϊεταιί 

{οἶσει ἀῑε Ρ. 4ὐ (σα ρ. 45, 99) πφοί]οϊίεη Ἠοτίε οἳ δὲ ὄχλοι 

κτλ., πε]ε]λα φοίοτί Ζα ἀεπί]]είει [Γευεγεϊπςιπιππσης πέ Β (Απι- 
ῬΙ]. Ρ. 19 πιεά., οξ. ππίοπ τα ῥΡ. 43, ϐ) {οτίδεμτείίεη. Ναεάεπι 

ες ἆππη Ρἱ8 ρ. 46, 2 πι. Τ. πὴῖ Β ρεραηφεη Ιδ, δἰεὈί ει ἀἷε 
Απίννοτί 4ε8 Καΐκεις αὈδοδεμη γοπι Χαπιεῃ Ηαάτίαη είαίΐέ Ττα]αῃ 

ὈείπαὮ πνὔγί]]ε]ι 5ο, πα αἷε ππίεῃ Ρ. 46, ὅδᾳᾳ. εεἀταοεκέ 18ί. 

Νατ απι Ὀεμ]πςς Γ]έ ος πηρεκολ]οΚκέ 6επας ἵπ Ιπάϊτεκίο Βεάε, 

βε]νέ ΠΌοετ]λαπρί πέ Β ΕὈἱ8 Ρ. 4Ττ, 6 πι. Τ., γοη πο απ ετ απ 

Κατσθ Ζεἴϊέ πγεάετ εὔεηπδο επίςομ]εάει απ[ ἀῑο Φεῖίε ἀ4ετ απάεγεη 

Ἠεοεηκίοη ἰπΠ. Του ρ. 01, τ απ αὖει Ἰᾶςεί ετ απ{ τρεῖς νύκ- 

τας, ἀἱε Ἰαίπίεν παϊέτα. Τ. Ιάεπβκοπεν Γοτίε, φο{οτί {οἶσει ᾖλῷο- 

µεν ἐν Μυρώνη -- ρ. 05, 16, »εῦβαί αἶκο ἀαφεε]υε ΒΗϊεἷ απ», υγε]- 
οἶιεν ἵπ Ὦ {ε]]. ἨΏαρδερεπ Ἰαί ο ἀῑε ἵπ Β [εμ]επάο εεοΠῖειίε 
Ρ. 54, 21 «ᾳᾳ., πᾶτ απι θομ]αςς σεκντί (5. τα ρ. 50, {τ: 66, 9). 

Ώατατ[ [οἱρί ρ. ὅτ, Ὁ ἀῑε ετείο πί Ἑ σεπιοίηεαππο ΤΗε]ᾶθες- 

βομγ]βὲ ππὰ απάἆθτε εἰνατα]κίογῖςεῖφε]ιο [ΓεὑοτοϊηκΙπιπππηρςεη πε 416- 

βεγ Βεοεπείοη;: αὖετ ϱ5 Ὀ]εῖοεη ἆαδ εροταάϊεεμε Ετεσπείππησεῃν. 

Ἠ/ἄμτεπά 7. Β. ἆειτ ΤιεΙ τα ρ. 90, 1 απ Ἑ οτἰηπετί, Ἰδί ἀοοἩ, 

πεΠη ΊεἨ παςἩ πιεῖπετ πητο]βίᾶπάίσευ ΟοΠαίίοι ατήιεί]εηπ ἀατί, 

1) οι δε ταξεωται ελθοντες εν τω τοπω ενδα εκαθεζετο ο ὅαιμων εν 

σχηµατι ταξεωτου, χαι µη ευροντες αυτον εις λυπην µεγαλην και αµηχα- 

γιαν επεσαν λεγογτες οτι του κατηγορου µη ευρισχοµεγου ημεις ως συχο- 

φανται παρα τω «{ιοσχοριδη λογισδησοµεῦα,. 

Αξία ζοαπηῖ8, ο 8 



-- ΧΧΧΙΥ -- 

βοἶιοη οίπα τοη Ρ. ὅ9 απ απᾶ Ρἱ8 απ Βομ]αββ 4αοι Τοχί ἁπτο- 

περ {αὶ νοη ἆεπ Ζαμαίει απά ΔΙΡΙΑΡΑΙΠΡΕΠ Υοη Β. ΌΏεη 
Θριπηρ Τοη Ρ. 190, 19-- 190, 9 ππαολί 5 οἶπο Ὦ: ἆἱο ρ]αῖοῖι 

{ο]ρεπάο 1εἷκο 7ίδομεπ ρ. 1950, δ---151, ὁ Ιδί ἀπτοι Απβία]] 
οἶπεςβ ἨΏ]αίίορ νογαπ]αβδί 8. οΏεπ ῥρ. ΧΙ. ΌΏεπι βομταίροι, πγε]- 

οἶιον Λοἱ(νγαῖ]ρ πεβρεπ κοαῖποι Ηαπρίνοι]αρο αἶπο Ἠβ. τοι Ὦ γει- 

σ]ίεμον πά Ἱαπρίδᾶομ]Ις 1π ἆοι Ποβπιπς, ταβοµει {είς 1 

πθτάσει, βεἱοβοπί]ει Ὀεί[ο]ϱί Παΐ, ἰδί ἀἱοβ Ὑατίαμτεηῃ πασΒΊοΥ 
η ΏβδαπιθΥ ϱΓβΟΠΙΟΠΘΗ, αἱδ οἰπίαο] βοΐπο ουβίο Ύοτ]αρο αὐζαβο]γεὶ- 
ρεπ ππά ρε]οροπί]ο]ι εἶπ Καρίΐο] ἆθιδείθεῃ ᾖα Ἱρετβδεμίαροῃ. 

1οάεη/α]]5 ραη7 απάθτεν Απ παν ἆαδ Υογίαμτοη ἆαεβ Φο]Ἡγεὶ- 

Ῥ6ιβ γοῦ Ε2 οἆσι γἰα]πιεἩτ ἀόβ]οπίραοῃ, ἆθβδεοηῃ ΗΒ, ϱ: οορἱονίο 1). 

Ἐβ πάση βίο πιαπο]ιο ῬΒετήμνππρεπ πηί ἆει Πεοθηβίοη Β2), 

ππᾷ ἀ4ει Ὀπιδίαπά, ἆαβδν ΓΣ απι Ὀομ]αβς 5) Ἱεάσπία]]ς ατ5 εἴποι 

6αη7 απάστεη Οπο]]ο ϱοβοπΟρ{ῖ Ἰιαί, αἱ νομος, ἸΚηπίο ἀἱο Απ- 

Π8ΊΠΙΘ ΠαΊΘΙΕΡΕΣ, ἆἀαδ6 6 ἵπ ἆσαπι πι]οτεην ΤΠοἳ] ἆει ΕΝ μ]απρ 

81ος. οἶπο Ἡ5. ἆοὶ Ἠεοσηείοη Β Ρεπαί Ἰαῦαο. Χα πᾶτο ἆαβ8 
πΙοἩί αἱξ οἰπίασμθ5 Αββο]τείροη 7 ἀαπ]κεη. Ὠϊθ ἴπι Αρραταί Ζα 

ρ.0, 59: 55, 6: οὓ, 101 ᾖθ, οὓς 98,6. 41 ο ο το... 

51, 8. 14: ὅρ, 1τ: 00, ο. 19 ια ααβϊἩτ]ο] πβείπεί]ίοη, 

Οιεῖ] αηροἀοαίείεη βίατ]καοπ ΑΡποϊομάησοη ἀἶθβοι Η5. νου αἶ]ει 

βοηδάρεη Ὀευετ]α[εταηπρ Ῥεπείδεη, ἆαάδδ ἵπ Ε2 αἰγοε]καπιγεῖδο 

οἶπαο 86 υ]]κἈτ]ῃσομο [πιροαρία]ίπηρ νοτ]θρί, Ἰπε]οπο πι ἆαι 

Ῥεεοηδίοη ἙὮ ερεηκοπεπίς πια βομα[εηῃ Ἰαίΐ, πο ἀῑο Καρίζε]είη- 

ἠναί]απρ ον παπά ἀοτί 5. ρ. ΧΧΧΙ. Υἱε]οεῖοπί ϱρεπᾶρί ται Εν- 

Ιἄταπρ ἆαι ὈευοτδίηςΠπιΙΠΠΡεη πξ ἀἱεβοι ἀῑαε Ζα ρ. 05, 4 απδ- 

Ρ6βΡτοσµαεπο ΑΠΠΑΗΠΙΟ. Εβδ 16 που 7α Ώσπιοτκεῃ, ἆά88 Υον 

Ρ. 108, 14 --- (ο]. 091. ἆαι ἨΗδ. απ΄ ϱαν Ἰκεῖπο βο]ε]ο [ευετείη- 

ΒΙΠΙΠΙΠΠΡΕΠ πιοὮν αἰα(Ππάσπ. ΟὐποβΙ ἀἱο Ηαπὰ ἆἱο ρ]εῖο]α 

Ῥ]αῖρί, 8ο Ιδί ἆοο]ι Παν οἶπο Επρο βἰομίρατ, Φίαί{ αι Ἡογίο 

ὕπως ὠφεληθῶμεν Ρ. 108, 19 84. Ἰιεῖβδί ϱ8 απι Ὠπάς γοη {91.08 γ. 

ὅπως χειραγωγήση ἡμᾶς πρὸς τὸ φῶς τῆς ζωῆς. καὶ ἐξελθόν- 

4) Ὠϊο Ἰεῖ]οβο Οτίπορταρηίθ πᾶπη]Ιο] ἵπ ἆθειπι ἄεπ Ῥτοσποτιβ θηί- 

Πα]ίοπᾶθη Τηαί] ἀἴοβοι Η5. αἰϊομέ βοροη ἀῑθ Ιαἰά]ίοΙ οοττθοίθ Ῥομτοϊριγοῖδο 
ἵπ απάθτη, Υγοπ ἀ6ιβοίροπ Ἠαπά ροβομτίεῦοπεοῃ βίᾷοκεῃ ἀθιβδε]ῦον ἩἨβ., 

γγο]ο]θ ο] 4πτοβ]α8, 5ο βίατίς αΏ, ἆ488 ΠΙΔΠ ΑΠΠΕΤΙΠΘΠ 11188, ἆοτ Θε]γεῖ- 

Ῥου Ἠαῦθ βοῖπο Ὑοτ]αροεπ, ραίθ παπά αοπ]εσολίθ, πηέ πηθολαπῖδοπον Ττοιο 
α0βθβδοΏτίθΏοη. ' ν 

9) 9. ἀἱο Νοίθη σα Ρ. 90, 20. 20: 51, δ. 4. 411: 59, 2: 65, 4: 80, 6. 

ϐ) 9. Βεϊ]αρο Ὦ Ρ. 186, 20---192, 19. 



ν η 

η 
Ἀ ὡς, 
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των ἡμῶν πάντες πεσόντες 1) προσεκύνησαν ἐπὶ τὴν γῆν. ἤκου | 
ἀαταα{ {οἱ. 691. [ σεν δὲ Μύρων ὅτι δολοφωνοῦσιν -- Ρ. 108, 14 
πι. Τοχίθς, πε]εῖεπι γοη ἆά απ Ρ2 2ἰεπι]ιει 6επαα επίργοἩέ. 

Ώα8 του {οἱ. θ9τ. Βέε]ιοπάο ππαβς απς αἶποτ απάοτη Ἡδ. αὈρεεελτίθ- 
νευ εεῖη; ἆθππ ο ρτεῖῇ ὕῦει ἆθπ Γο]. 69 ἀατροείεΠίεν Μοπιεηί 

Ἠϊπαιβ. Όας ηχου φε]οίηέ παῖε απάετετ Τϊπίε ραβεμτίεῦεη τα βδεῖη 

ππά αἰε]έ οἵηπ υνεπῖς 9οἩ]εί, γα 65 απο βαολ]ίος π]ομέ Ζαπι Εο]- 

βεπάση ρᾳαδεί. Ώετ [Γευετραπς 7α οἶπει απάἆθτευ Ὑοτ]αρε πτάἁ 

απο ἁπάπτει Ὀεβίδεήρί, ἆαδς νου ἸἨϊετ απ Κεῖπο Οαρήπ]αίίοη 

πιοΏτ απι Ἐαπάφ απηβεπιεγ]κέ Ἰδ ἀἱο Ἰδίτίο [απὰ οι {ο]. 641. 

(οῦεπ ρ. ΧΧΧΙ). 
Εϊπεῃπ εἰπίπειπιαβξεηυ ρεπι]θολίοη Οµαταζίετ ἔταρεπ απε] ἀῑε 

Ίητεπι ρτῦφείει ΤΠεῖ]ο πας] τα Ἑ πελῦτίσεη οοἆᾱ. πι παπά γ. 

Τη Βεταρ απῖ Ιαίσίετον Ἰε]τέ ἆαδ βεἶοη ἀῑε ὈΠερετεϊομέ "σετ βεῖ- 

πθυ Ἰη]α]ὲ οὔθη Ρρ. Χα. οΐοτ ος βεῖη Ἰείσίεν Καρίεῖ Ἰναί, 
πητά ἴπι 2. Τμεϊ] ἀϊεδετ Εἰπ]εϊίαπρ παεμφενίεδεπ, Όαβς ετ αὖὓετ 

απο εεῖπο Ζα Ῥτουμοταβ ϱοεῦτίσεη Καρία γετβεμΙεάεπεη ἨββΒ. 

επίποπππεη Ἰαί, Ὀεπεῖςέ 8εµοη ἀῑε [ πικίε]παης. Τοπ {οἱ. δὃ--- τον. 

Ξ- ρ. Ὁ--Ότ ππὰ {οἱ. του.--- τον. -- ρ. 90, 1--116, 11 πι. Τεχ- 

(68 Ιδί ετ εἶπ ίτεπετ Ζειρε τοπ Β. Ἐδεπεο επίβεπ]εάεη βίεμέ ες 

απ{ Βεϊίεῃ ἀεθ πίομέ Ἰπίεγρο[τίει Τεχίος {οἱ. 90Υ.--- 991. 
ρ. 129, 19-- 191, ὃ (5. τα 126, 19) πι. Ταχίος. ΓπάεπΗΙεὮ ἴδέ δεῖ 

Οµαταζέετ ἵπ ἀεπι Ὀεῖ ἴἨπι ἀαλγγ]σεπεηείελεπάεπ, ἵπ 4ετ Ετσᾶ]- 
Ίσως ἆθς Ῥτοσμοτας αΌετ γοταηρεἸεπάθη ΑὈςομπϊά {οἱ. 80.--- 

9ον. -- ρ. ὅτ, 9-- 589, 16 πι. Μ. Ἐταϊ]αῖι πγεϊοῖξ Πε ἀῑο Ἠε- 

οεηεῖοη Ἑ πἰοἨέ 5ο ππεῖί τον πι. Τεχίο αὉ, πο απἀοτνᾶτίς, αὓΌθτ 

ἀα8 Ἠδπβρο ΖαξαπιποηβεΏη ἀες Ὑοπείας πηέ ἆεπ Ώεβδετεπ Ζετ- 

6εη 6ερεη ἀἱε Ἠξε. τοη Β, Ἡθβοπάετ 6οδεπ παῖ 6, πῄτα ἆ4ετ 

Οοπιπιθηίατ γον ῥρ. 69, 19 απ. απετεϊοπεπά νεταηςεαπ]ίεπεη 2). 
Ῥει Βε]τεῖθετ Ἰναί αἰεῖ Ίπππιθς Ὑγεϊέετ Υοη 5οἶποτ οιείεη γοτίαρο 

επίετηί. ἸΒμτεπά ει Απίαηρε εἶπει Ἡδ. τοπ Β {οἱείε, Ἰαί ετ 

εί βεῖπει γοη Αηίαης απ εκ]εκίκειεη ΑὈφίεμέ (5. οῦεπ Τ. ΧΙ) 

παεΆΏες υγεηἰρείεης ποςὮ Σνγεῖ απἆετο Ἡδς. Ὀεπαίχ, εἴπο Ζηγεϊίε 

Ῥτοε]ογαβδῇὴς. ππά εἶπε Ἡς. ἀ4ετ αἰίεῃ «οοἰαππεβασίεηπ, Του Ἱε]- 
επειπ ετ ππ8 ἀαδ πεμῆρε Ἐταρπι. ΤΥ απρονγαΏτέ ναί. Έλε ετ 

αΏετ επἰδελ]εάεη σα ἆετ 2υγεϊίεν Ῥτουμοταξὴς. Πθετρῖης, πιαςς ε{ 

1) ἴπι 0ο. πεσωντες ππᾶᾷ προσεκυνησεν. 
32) Ίεῖ νετιγεῖδε 7. Β. απί Ρ. Τ8, 10 αξ. 51, 1. απο ἀθκ]α]ρ πτη σα 

β3µεῃ, ἆλδς σι 9, 1 ἀἶθθθ ΑπβπαἨπιε ἵπ οοᾶ,. ν Ἠδίο απρεπιθικί Ίε- 
4εη βοἶ]επ. 

Σο 



-- ΧΧΣΧΡΙ -- . 

Ῥοί οι Αβοητ{ί ἆαι Ἱαρίίεί αι {οἱ, 80---90 εἶπο Ζαἵΐ Ίαηρ ἀῑο 
ἼΥνοιίο ἩἨβ. πι ἆοι οιβίοη γειρ]σοἸιεη Ἰαβρεῃ. Ώα888 αιοἩ ἀοι 

Μοβαπεπβίς 1186 (12) ἵπ ϱαἩ7 γεγεϊησεΠίεῃ. Εά]Ιοη ας ἆει Ἡεεεῃ- 

βἶοη Ὦ Πεγαιδ/(]]{, νγαγάο 8οηοἨ Ῥεπποτ]{ (ρ. ΧΧΥΠΤ). Ώας Ιδί αὖοι 

η Ἰπδοίοιη τοπ Ῥεάεπίαπρ, πα 68 ἀαάπνοι 2γαοι([ο]]ια{[ῖι νγοι- 

4επ Ἰπηία, οϐ ν πι ἆα, ο Αἱθ ἵπι Ρ4ΠΊΕΠ αἱ Ζεισρεῃ γοηπ Β 

αΠΖΙΒ6ΠΕΠ αἰπᾶ, αΏαι Ρ6ΡΕΠ ο τι] ΑΙΙΠΙΠΙΕΠ ππᾶ, γγαβ πὶοἩί φο]ίοῃ 

46ι Εα]] 15, αρ]είοι πεί ἆεπ πὶομί Ἱπίοιρομτίεν Ἡβρ. Ἱροτοί- 
ΒΙΠΙΠΙΕΠ, ἀῑς πταρτϊπρ]ο]ιο θβία]ί νου Β Ῥοπαλμνί παθθῃ, γο]ο]ιθ 

οιδί αρᾶίει Ἱπ ἀῑο ποςἩ ππαϊίόν αβ]αερεπάρ Ἐουπι γοη ο πιὶ ϱθ- 

Ῥγασμέ πογάεπ πᾶταο, οἆει οὗ βἰο ἆπτοι Ὑετρ]είοεμαπρ αἶποι 

πΙοἩί Ζα Β οεμὂτίρεπ Ἠς. 7 ΙἨγεπῃ πιείηθ: Απβραῦθ πᾶμει βίεΏεῃ- 

ἆοι Τοχί ϱοἰκοπΊπΙαἩ Αἰπί. Ερίετεβ Ιδί ας Επίασπειο ππά ἀαγαπι 

Ἠ/αμιδοηοΙπ]ΙοΠοΓο, 
Είπα βἶομετθ, ἀεπ Τοχί ἵῃπ βείπθιῃ ραηζεν Ὁπιίαπρ ἱταρεπάς 

Οταπά]αθο Κὔππεη πας] ἆθπι εβαρίεη Ἠββ. ντο Β2 Ρ5 εὔθῃβο- 

γθηῖρ Ῥϊ]άεπ πο ἀῑο ἨδΒ. ἆει Πεοεηβῖοη Β. Κατο Εταρπιοπίθ 

πο ΡΙ Ἰοπιπιεη {οί Ἰο]εν ΑΙίει βε]0βίνογείἁπά]]ο]ι πὶοέ ἵη 
Ῥοίνασμί. Εβδ Ῥἱαίῦεπ ἀῑο νο]δίᾶπαϊσ οἆαει Ὀοαϊπαἃ νοµείᾶπάϊρ 

ογλα]ίοποπ Ζοπραπ, Ὑε]οπα γοη ἆετ ἵπ Β γοτ]ερεπάεηπ Ῥεαιρεὶ- 

(πηρ νῦ]]ς ππρογ τί ϱεῦΠεροπ βἶπά, ΥοΥ αἶ]επι ἄοτ Ναπίαπις 

405 (Υ) υπ ἀἱε ΕΒάϊο ῬιΠοερΒ (Ν). Βεὶ αἶ]ει ΠΠκΗτ α]ίετ 

Ώερειβείσεν νειάεηπ Ὑ ππά Ν ϱερεπίρεν γοηπ Ὦ ἀπτοῃιπερ Ῥ6- 

βίαέϊρί ἀπτοῃ ἀῑε Ιαίεϊπίβο]αο ππᾶ, βουπαῖέ βἰο] παοἩ ἆθπ πιῖν Ζη- 

ρᾶπρ]ίο]επ Ῥτοῦεῃ πγίπεί]εη ]δεί, ἀἆπτο]ι ἀῑο ἸκορίβοΏο παπά ἀἱθ 

οἱίδ]αγίδο]ο [ευειδείιηρ. Ὀπίαοι βἰοι αὖει πείεπεη Ὑ ππά Ν. 

Ἱπ ΚΙαιπὶρ]κεϊίοη ππεπά]ίο] οῇ, οι εἰπαπάςι αὖΌ, πᾶλμτεπά βἱθ ἵη 

απρ ππᾶ Τοη ἆθν Εν7μ]απρ {αδί Ἱροτα] ἀρογοϊπβΙπππιοη, οἱ 

Ρε]ῦγοη Ἀνναὶ γογβομἰοάεπαν Ἐαπι]σοη ρ]είοπεπ ΘίΙΠΙΠΙΘΒ 4ἨΠ, 

Ν πᾶπ]οὮ 16 πᾶομδίνογιαπαί πηέ Ρ3, αβΏβεβεΠη γοη ἆθπ οΏεῃ 

Ρ. ΧΧΧΙ15ᾳ. παςσοπίθδεποη οπσ]κεη, ἵπ ΥΥεΙοῃεη 5 οηἰγγεάει ζα 

Β Ἀρειρεραηρεη ἰδί οἆεν Ρἱ8 Ζα1 θἰηπ]οβὶρ]κεϊί ϱεκἩττί παί. Εύγαβ 

{ογπει βί6Πί, ρε]μῦτί αὖθτ ἆοοὶ Ἰϊεματ, βοππεῖί ος πίοπί ἀπτο] 

8ἲρο ἸΠ]]κτΠομ]κοιίοπ οπἰδίε]]έ Ι8δί, οι Μοβαποηκίς 159 (πι3). 

Ῥιο Ζαδαπιπιεηρεμῦηρικειί νου Ν 3 πιδ γτὰ Αε]οτ ἀαάπτοΙι 

οἰπ]ειπελίοπά, ἆαδ5 ἀϊσδα ἀταί αἶπο Ιάεπίβοια Παγείε]]απς γοη 
46 ΑΡίαβειηρ ἆει Αροζκα]γρεο οπί]α]ίεῃ, Ἱγε]ομο απββδετάστη τηοὶ- 

ΠΘΦ ΊΝΙΒΡΟΠΒ πχ ἵπ ἆ6υ βἰαγίκομον Ὑαγρίοη οἶπο πτ]κ]ε]ο Ρα:- 

]]α]ο Ἠαί, υγᾶλτεπά Ρ2 οἶπο ἆανον ρα”” ππαρηᾶπρῖρο Γατείο]]απρ 

ἀειβε]θοι Τμαίδασμο, ἀῑο ἄρτίρον Ζοιρβεη 3φοτ βατ Ἰκοίπο Ἠαβαῃ. 



πι ἄλτίσεν πιαςς ἶο] πῖοη απ ἄεπ Αρραταί Ῥοταίοῃ, Ίο πΙαη 
ο ϱεπας Ν Ρ:5 πι σπβαπωπηεπβίεηεῃ βἰοΏέ 6εσεπ αἴ]ε Πρτίσεν. 
Απ ἀῑε γετάετυενεῖε ες Τοχίος ἵπ πι} Ἰαῦο ἴο πιαπο]πια] Ἠήῃ- 

βεπίοφθη, ἴπι πηῖοὰ ἀατῆῦοι σα τοσλζετίσεη, ἆπδ 16] πατ 6ε- 
τίησεη Εεὐταπε] νον ἵἨπη ϱεπιαεί Ἠαῦε (4. τα ρ.29, ὃ: 49, 19.99: 
4, 11 8α.: 50, 4: 56, 1τ, 110, 8: 11τ, 6: 190, 5). Ίιε πι ἀετ 
4ππ πιθφίοη γεγπν]ἀετίο Ὑετίτοίογ ἀθβοι ἄτπρρο Ιδέ, 5ο Ν ἆετ 

τοπείο. πι οἰομί αὓοι Ύ πῖο]έ οἴπκαπ φερεπᾶθετ. Τε] ρ]απῦς 

Ὅ ππῖοξ απ{ ἀῑς Κγῖδο]οπ Νοίση αἷς απςτοϊομεπάεη Βοπγεῖς ἀα[ῆτ Ὦο- 

ταίεη τα Κὔπποη, ἆαδ8 Κείπετ ἀετ πιῖτ ζαβᾶηρ]ίεπεν ρτἰεεβίθεπεῃ 

Τεχίε ο Ἰάπῆς ἀπτεῖ ἀῑο Ιαεϊπίεεπε απά ἀπτε] ἀῑε Ἰκορβφοῖε 
γειεῖοη Ὀοείαεσέ πῖτά αἷς Υ. ἙἘτ πϊπιππί εἶπο οεπίτα]ε Βίεαπς 

εἵπ, ἰπάςπι 6Γ ἵπ ἆθεπ πιεϊδίεη ἘΕδΙεπ ἆεπ πεπεϊῃβαπιεη Βοάεπ 
Καππεη Ἰεμτέ, απς ππε]ομεπι ἀῑε Ἰαίειπίσεμε Ὑετείοη, ἀῑε ἨΏεσεῃ- 

εἶοπ Β, ἀῑο π]κΏτ]ομεη Ἠαπάεϊπηπρεῃ ἵπ Ῥ2 παπά ἀἱε ταρρε 

Ν Ρ5 πι σοπαεµδεη εἰπά 1). Τε Ἰαῦε ἴππ ἁαταπι τοτ ἀϊεβετ 

(παρρο ρταπάκᾶ(σ]οὮ Ὀενοτσαρί. Αετάῖηπρς ἰδίΥ εἶπε εεὮτ Ίππρο 

Ἠβ., αὖει ἆετ Τεχί Ιδέ αἲ, ππἀ 1Ἰοἳ πιαβα Τεεπεπάοτςς Ὀτειεϊϊ 

ππίρτεςμτοῖθοπ, Ἱπεπηπ ἀϊεκετ ἵπ Έετας απί ἀῑε Αεΐία Ῥείτί εί 

Ῥαπ]ϊ (Αεΐα αροοτ. Ρ. ΧΥΙΠΤ) ἄθετ ἴππ εαςί: Θμοᾶ ΡΙεγΗπιφμε 
γαεἰζέημις Τεπείιωη ἐεπέο, εγιοέ φηἱ γεργε]επάαπέ; 5εᾶ οἰάεαπέ, 

1ι ἔεπιεγε εοποεπεπέίαπι φγαεοί εἰ Ἰαέπέ {επέμς ἵπ φΥαεεογµηι οὐ- 

αἶσιπι οὐ οεγίαµ!. Ίγεπι ἀῑε πιαπφε]αίο ΟτίπορταρΒῖε απ- 

αἰὔφεῖς Ι8ί, Ὀεεοπάοτε ἀῑε οπά]οκεπ εγίαπξεμπησεη τοῦ ω ππά ο, 

η ππᾶ ε, αι ππᾶ ε, οἱ ππᾶ υ, πε]ομε ἵπ εἴππείπεπ ἘβΙεπ ἀεπ 

ΒΙΠΏ τετάπηκεῖπ Κὔππεπ, ἆετ πιββείο ππςετη Ὑ, αποΏ ἹπεΠη ϱΓ 

80 αἲί πᾶτε, πο ἆετ Ἠ0Ηδο]ε ΒΙπαϊείεις, ϱΏεπ5δο Πίο ἀἴθδεῃπ 

βο]υσί {κ οεἶπο εε]τ πγεγίμ]οςα Ἡς. εικ]ᾶτει. Ἱπ ἆετ Τηαί Πϊπ- 

ἀετη ἀἴεεο Ἐἰσεπεε]α[εη σαχ πῖοε, απο ἵπ {οτπιε]ετ ΗΙπεῖεί 

4ενπ Ὑ εεἨτ Ἠοε] Ζα 5ίε]επ. Ρίο Ἐοιπιεη ἤλθαμεν, εἶπαν εἰς. 3), 

πε]εῖα Ὀεκαππί]οΙι π]οί απς ἄεπι 16. οαμτημπάετε ΒίαπΙπΠεη, 

Ππάεῃ αἶε] πῖολέ βε]ίεν ἵπ Ν, απο] ἵπ ἆεπ Ἠ]ες ἵπ Ῥείταςλέ Κοπι- 

πιεπάεη Τμεεπ γοη Ρ2 Ρ3 ν: αὖει ἵη Κεῖπετ Ἠβ. 5ο Ἠᾶπῃρ Πο 

ἵη Ὑ. Ἑς ΤεΠΙέ πῖο]μέ απ Βίε]εῃ, ππο απεῇἩ ἀϊεςοτ Ὀπρειγῦμπ]σϊες 

ππά Ὀτερτίηρ]ϊε]ες ἆπτει ἀαάξ ΕεπῦἩμπΙεμε οιξοίσί Ἠαῖ, ππά πο 

4) πνειποβι Ππᾶάοί ετ ἵπ εἰππεῖπεη Ῥατάεη Βππάεβρεποβεεη 7. Β. 

νου Ρ. 150, 13 Ὀἱ8 ταπι 5εἩ]αθς 4η ἄεπι Ἑταρπιεπέ ἵπ Οοἶκί. 191 (Ρ:). 
Τε]. ἀῑε Αππι. τα Ρ. 192, 19. 

2) θεῦετ ἀϊεκε ππᾶά απἆφτε βεἰίοπετο Ἐἰεχίοπβίοτπειπ ϱξ. ἀῑθ Ζᾳ8απι- 

πιεηβίεπης ἀπι Ῥεμ]πβς ἀ4θ5 Τ ὄτίοτνετπεϊελπϊββεἙ. 



-- ΧΣΧΧΥΠ -- 

ος Ἡροαιμαπρί πὶολίς ἰααρί. Ώαταπῃ Ἠαρο 16] πιοἩ πο ἁαπιί ϱο- 
ρηρί, ἆθπ Τοχί 4ο Υ ομπο Μία Ζαπ Οοπίο]ο ἀανιρίδίεν: 
αὖοι Ῥοί 4ο Μαππὶρα]αρ]κοιί ἆςιτ Ζειβρεπ πιιβείθ 1οἨ παῖο] ἆαταιέ 

Ὀθβδομτάπ]κο”, νο] κίᾶπαάίρ παν ἄδραοτ ἆεπ ἹΙη]μα]ί τον Υ 

ππά Ν Τα Ροατ]ο]μίαπ 1), ἀῑο Νρηρον αὖΌον πα βονγοῖέ, αἱς ο8 7α 

1ηγου Οµατα]κοτ]βε]ς οτ[ογάςγ]]οἨ βο]]αοηπ οὖσν βοηςί θπΙπη νοι- 

ΒΡΤαΟΗ, Πεγαηζα21οηῃ. Ὦο6Υ αποἩ Β0 ποςῇ 5ε]ιν απβ(τ]ο] ϱογαίποηο 

Οοπιπιοπίαν πᾶχο Ὠθ6ί ποο] γολκίᾶπάίροτοι Βοπολίετβίαίαηρ πῃ- 

ογᾶρ]]ο] ροποτάεῃ. Ἠβδ παν απβ ἀΐοβεπι (ταπάο αποἩ πἰο]έ 

πιδρ]]οἩ, ΙΠππΙιδυ ΑΠΖΙΡΕΡΕΠ, ΊπαΓΠΤη ἵπ ἆατ εἶπεῃ Ζεῖ]ο Ρ2 Ρ3 πιὂ 

οτί βοαῖθη, ἴπ ἀατ πᾶσ]βίεῃ γἱε]]εῖολπέ παν Ῥὸ, Τη ἆαν Βερο] Ιδί 

65 ἀ4ατααςδ Ζα οτ]ς]ᾶτοι, ἆαδδ Ίο] πτποϊ]ίο, εἶπο πητ]]ομο Ὑει- 

ρ]αίεμαηρ φοῖ πΙομί πιδρ]οι οἆει ππη. Να ἵπ Βεζαρ αι Ρὸ 

Ἱιορί ἀαι αγαπά γιε]αοἩ Ἱπ ἆοιτ Ὀηπνοιδίᾶπάϊρ]κείί ἆατ πιῖν τα 

αοροίε αἰεπεπάοη Οο]αίίοη Τδοποπάογ{β. Ώου 71 πιείπετη ϱἱΡΕΠΕΠ 

Ῥοάαποιπ οίντας Ὀππίδομοοἷίρ αιιβδεμοηπάο Οοπιπιθηίας ην ἰνοίζ- 

ἀαθπι ἀει]]οὮ θδίῃ. (ατ]οολίβο]ο Ἰογίο οιπο ΚΙαπιπιθγῃ Ὀεζοείο]ι- 

ΏθΘη βίοίς ἆῑο ΤΑ ϱἄπιπί]]οιμον ἁαΠΙπίαν ομπο Ιπίεγραποβοη 

απ{ρο(ἡἩτίος Ζειρει, ἀἱο ἵη ΚΙάΠΙΠΙΟΤΠ ῥοβοίἸίοη ἆαρεροῃ ἀῑα 

ΤΑ πα ἆορ Ιοίζίοη γογ]οΥ βεπαπηίοη Ζο"ρεηῃ πῖί ΑπδπαΏπιο 

46ς Ἐ]Ιο, Ίππο Ἰπ ει ΚΙαπΙΠΙΘΙ εἶπ απάγει Ζεπρο Ρ6επαπηί Ι8έ. 

Ὀεῦει ἀἱο Βετεϊοππαπφεη ἀ6Ι δα. πᾶά Ὑσατβίοπεῃ νυρ]. οὔθῃ 

Ρ. ΙΣ--Χα. Ἐδ Ῥεάεπίαί ἔειπει --ἷ- /ἱφί ἠύισι, ὃς δο]ιίοῖε υογαι», 

Ὃ» ᾷ8δί αιιδ. 

8. 4. ἸηπίογροΗγίο βίῆσκο. 

Απο παο Αιβεοποεϊάπηρ ἆοτ παν ἵη αι Ιαίοιηίδοποη Ύου- 

βίοη γογπαπάσπεη Ερϊεοάο (οΏοῃ Ρ. ΧΥΙ--ΧΙΧ) {αρ ΒΑ ποςἩ 

ΑΠ ΤΘ] αἱ οἶπαι Ῥήίε]α, ππε]ο[ο αι πτερτήπρ]ίο]ια Τη]να]έ παπά 

Ὀπιίαηρ 4ο Ῥαο]ἳς, παπά πας βρᾶίετο Ζα{]ναί δεῖ, Νασμάεπι εἶπο 

5ο οτποΏ]ϊομο ΖαΠ] νοπ Τεχίεαρεν 7α Ταρο ϱε[δτάοτί Ιδί, υγογάθη 

1) Αιββοποπππιοη Ἠαῦο 1ο] ἀῑο Πᾶπβρεπ Ὑοοα]γοτίαιδομαπροη, Ὑο]σ]ο 
Πὶν ἆθπ Βίπη ρϊοίομρή]ήρ βοΏίθηπθῃ. ΑΒί6 βἰπά ἵπ ἆθι Ἠεροὶ πας ἆα απ- 

βοίϊμτέ, πο ἀἱς Ι,Α οπο]ίπ ἵπ οχσίθηδο πηϊσοί]οθῖ]έ γγογάθη πιηβδίθ, οἆοι 

πιο βίο ἀἱο Επίβίομιπρ οἶπαι απάρτη Τ,Α. οτ]κ]ᾶτεῃ Ἠα]ίεπ. Ἰπ Βεζαρ αι 

ᾳ48 ν ἔφελκ. Ἠαρο Ίο Υ Ζαπι Ἐή]ῃτου ϱΘΠΟΠΙΠΙΘΩ, Ἰθἰο]εν ἵπ ἆετ Ἑερεὶ 
αποἨ νοχ ἆθπι Οοπβοπαπίεη ϐ5 ροῦταιολὮί, Μοϊκίοπα αϊπιπηί Ν, ο απο] 

απάοιο Ημ». ἁατίη ης Υ. Εϊπίρο Ιποοπβοφιθησθη Ἠϊοτίπ πνὶο ἵπ απάθγοπ 

οτμορταρΠίβομεη Ὠϊπροεῃ, Ίο πιᾶη Β6ΠπγαΠκοη Ἰκοπηίθ, οὗ τπαηπ ἆαβ ἵῃ 

ἆθηπ Ἠββ. ἆθβ Ῥτοσπογας Ῥεπειρίο οὔει ἆαδ θνῦ]π]σίιο άμ]οπ βο]]έο 

(α. Β. χρήζω οἆοι χρήζω), Ὠϊθέο Ίο] σα οηίδοΏα]άίσοῃ, 



80 Ἰοϊολμέ Ππρβονγογίοπο Ὑογπιπέμαησον γοΠ βε]ὴδέ Ἠήη[α]οῃ, υνίο 

7. ἙΒ. ἀῑο]επῖσο [ εοποι)ς 1), Ἰγο]σ]ον ἀῑο ἀεπι εοἀ. Ὑαΐ. Ῥεί Βίτεῖι 

οἱρεπβιπο]ο]ο Εατείο]πης Ὀεγοτταρί ππά ἀῑο απίεῃ Ρρ. 1606 εα. 

πηϊσοἰ]ιοϊ]ίο Ἡρϊεοᾶε ἆαπι »Ῥτουβοταδό φε]θδί ΖπβεμΏτεῖοί. Απο 

ΝΥΘΠΠ ἀἴθκοι νί π]σέ οἶπο 46 «οπ]εςμέοείεη ἨδΒ. πᾶτο παπά πηήί 

«οΐποπι Ζεπρηῖς {Πὶγ ἀϊοκος Βεε]ς νυδΠῖς γογεϊηδαπιί ἀαδίμπάςο, 
πϊτάο Κ]ατ δεῖῃ, 4αξς ππῖτ Ἰϊει οἶπο Ιπίετρο]αοη Υος πης Ἠαῦεῃ, 

πγο]ο]ο ἆοπι Ζνγεος ἀϊοπί, ἀῑο ΕγἉλ]απς ἀε5 Ῥτοσπογαςδ πέ 4ο 

απς 4ον Βί0ο] Ῥεαππίεη Τμαΐίδασμε απδζαβ]αίσμαπ, ἀάδ5 Ῥαπ]ας 

4ει Βου ἆετ οριοβϊπίσεπεν Κἰτο]ο πνατ, 5οπίε πε ἆοτ απ ἆεπ 

1. Τιπιοῦιοιςῦγ]ο[ ασ] απ]εμπεπάεη Ὑοτείε]πης, ἆαβς Τππιοίπεις 

ογείοι ἨΒϊφε]οί τοι Έρμεβας Ρεποςεηπ ϱοαῖ 7). ει Ιπίεγρο]αίος 

γοττᾶ(]ι οἶο]ι Ζα ἀεπίῖο] ἀπτοι ἀἱο Ὑοτία, πηῖέ ἆεπεῃ ον πεάοτ 

σα Βείπογ Ὑοτίασε σατπςκ]κεμτέ (ρ. 161, 10): Ἡοβ]αηπ ἀεπη, 

Ἰαβδεί ππς ππῃ Πἰποϊηςεμαπεπ Ἰπ 4επ Τ,εμτοερτίβ εξ ΤπεοΙοσεΠ 

ππά απίαησεπ οἴπζαρφεμπ απ ἀἱε Ἰππάετ ππᾶ Ζεϊε]ει 5οἴποΒ 

Ἠ/απάε]ς, ἀῑο ος ἵη Έρηεεας ππᾶά ἵη ϱαη” Αβίοπ ππά ἄει Βίαάί 

Μηοαί (9) ψεί]λαπ, ππά απ ἀῑε Τμείάεη, ἀῑο ἴνπ απ ἀεπι Μθει ππά 

απ{ ἆοτ [πεε] Ῥαμπος Ῥείτοβεῃ Ἰαῦεη.” Φε]ῦςδέ ἀῑε Ώρτασμε {]]έ 

σαη2]ἱο απ5 ἀειτ Ἐο]]ε ες Ῥτουμοταβ, πα ἵπ ἀεπι πταργὔπς]Ιοιθῃ 

Ἠγετ]ς απ Καίῖπετ Βίε]]ο απο] πας ἵπ ἄμη]ίσ]ειτ Ἰεῖςσα. Έτοσποταβ 

εε]θδέ Ἰιαί ἀῑε Ἠτ]κεαπικεῖέ 4ος Ῥαπ]πς γο]είᾶπάϊς Ιᾳποτῖτί. Τη 

46τ νο]Ἰκοπιπποπ Ἰοϊάπίκοπεπ ΦΡίαάί Ἐριθεας ρτϊπάεί «ομαππες 

πὶομέ 5εἩτ Ίαηρε Ζεϊί πας ἆετ Ηϊπιπιε]ίαμτί ἀῑε ΚΙοπἈα. Έτο- 

εἶογας αίοΏί ἁαπηέ Καῖπεπποςρς αἱαίη. Βία απφεΡ]εὮ του Ἐπ- 

βεθίας γοη Οἄςατοα απ[σε[ίιπάεπο ππά ἆαπη Ιπ Βγτίδομα Ἀθεγ- 

βείσίο .ἀεβολμίομίο ἆας «Ἰοβαππος ἆος Ῥομπος Ζερεάᾶϊς, πε]εῖε 
Ἠ. γπῖρΕί απς εἴπετ Ἡς. ἆοδ 6. ππά εἶπει απάετη ἀε5 9. {α1χ- 

Ἠαπάοτίς πεταιςσορεῦεπ Ἰαί 3), ]88εί ἆεπ ο ὕπρῆτς ομαπηθς Κατ7α 

Ζεϊί πας]; ἆειτ Ηϊπππε]αμτί πας Ἐριοςας απ{Ώτεσμεπ, ἀπτοῖι 

4) Ασία Τπιοβιαῖ Ρ. 195ᾳ., πορδερενπ ἰο]Ἱ 8εποιπ ἵπ ἄεπ ἀδΗ. ρε]. 

ΑΗ7. 1318 Β. 110 ν]αΙαϊεπὲ Απρτοϊεμοπάες Ὀεπιετκέ Ἠαῦθ. 

2) Βὶε Ππᾶοει αἶεῖ ἵπ ἄοτ Τεταίατ αροκτγριετ Αροβίε]σεςεβῖοϊέαι 

πιεῖηθς Ἰϊαβδεης πατ ποςῇ Ὀ6ϊί ΑΡάΐας Ὑ, 2. Εαῦυτῖο, οοᾶ. Ῥβεπᾶερ. Ν. Τϊ 

1, 594. ΝΙοπί απᾳ βο]ίέῃ πηῄτά ΤΈπποῦιεαπς βοπ8δέ πεῦεηπ Ῥαπῖπς οᾶοτ 

{ομαπηθς αἷς ερ]ιοκϊπίβεἸετ Ἠεῖ]ῖσετ επαηπίέ 7. Β. Ῥεεπάοῖση. αἲ ἘρΠθΒ. 

6. 11 (Ραιϊς, αρ. Ἱ, 216. 29: 285, 19}, Ἐτιείξ ἀ4εβ Ῥαῦπίος Οοεἰεβῖῃπ αἩη 

κε ερ]θεῖπ. Οοπεῖ! γοπ 451 (Μαπαῖ ΙΥ, 1985): Υετμαπάίπηπσεη ἄετ Κἰτ- 

«Ἡθπγεσβ. τα Ἐρμερας του 449 Ἡθθιβείσί νοη Ἠοβιπαηπ Ρ. 81, 45. 
8) Αροοτγρ]μαὶ Αοίβ νο]. Ι. Π. 1811 σα Απίαης δεϊᾶες Ῥαπάο. 



αι ος 

βοΐπο Ῥνοᾶϊσέ Έρμοβις, 4ο Ῥομπίοβίου Υοη Ῥάθβρα, Υοη αἱ]οῃ 

ίΔάίοπ Ζᾳευςί Ζαπι ΟΠηβίεπρ]αιῦεη Ῥε]κεμτί Ἱνεγάση, απᾶ οιδί 

ηβοἩ Ίαηροι Ζαἵί, παςἩ οἴπεπι Ἠχί ἀάς5 ᾖολαπησθ, ἆθββον ΟΥέ 

πο ϱοπαηπέ νά, απ βαίπο; ΕΒΙοΚΙοΙΥ παςἩ Ἐρήθρις ἀῑο 
ΑΡοβίο] Ῥαπ]αβ ππά Ῥείτας ἁαμίπ ΚοΠΙπισΠ απά 90 Τασο Ίαπρ 

ἀοτί ρτεάϊρεπ. Φε]0ςΐ τα ϱε]ε]τί βαῖη πο]επάεη Απβ]οσογη ἆαι 

Ραπ]πίδοπεη Βτιοίο 16έ ΑΕΠ Υου ἆθπι ὅ. ζαἰγλαπάατί ἀῑο Μεῖ- 

ΠΠΠΡ ΡΕάΤΙΠΡΕΠ, ἀαβ5 πὶομί Ραπ]αςβ, δοπάθτη «ομαπηο ἆοιτ Μίς- 

βἶοηπαι γοη Βρ]ιθβ8!5 ϱ6ύΊΘΡΕΠ βαἱ 1). Μαη βΙεμί απς ἆθ; ἆἀαρθροῃ 

1) ἘΠοοάοτεί ἵπ ἆθν Ἠγροίμεβί Ζαπι Ἐρ]οκοτονίθί (οἀ. Νοοββο]έ 
Ρ. 998): τινὲς τῶν προηρμηνευκόχων τὸν Φεῖον ἀπόστολον ἔφασαν τὸν 

Φεσπέσιον Ιωάννην τὸν εὐαγγελιστὴν πρῶτον παραδεδωκέναι τοῖς Ἔφε- 

σίοις τὸ σωτήριον κήρυγμα τιγὲς δὲ ἄλλους µέν τινας εἰρήκασι πεποιη- 

χέναι, τὸν δὲ Φειότατον Παῦλον µηδέπω τοὺς Ἐφεσίους τεθεαµένον τήνδε 

τὴν ἐπιστολὴν πρὸς αὐτοὺς γεγραφέναι. ἀλλ ἡ τῶν ἀποστολικῶν πράξεων 
ἑστορία τούτων ἡμᾶς οὐδέτερον διδάσκει. Βοάφηῃ σα ἘρΙΠθΒ. Ι, 16 βα. 

Ρ. 406: ἐντεῦθέν τινες ὑπετόπησαν, ὡς µηδέπω Φεασάµενος αὐτοὺς ὁ Φεῖος 

ἀπόστολος γέγραφε τὴν ἐπιστολήν. Ὀοαι Αιιβάταοὶς απ΄ οτδίοτοτ Βίο]]θ 

εγϊηπετίέ βίατ]ς απ ἀῑο Βεπιθτκαπρ ἆερβ ΤΠεοᾶοι γοπ Μορκιθβία (ΟΓαπιος 

οαί. ἵῃπ Ν. Ἔ, ΥΙ ρ. 97, 21 8ᾳᾳ. ἘΤηθυᾶ. Μορβ. ἵπ Ν. Τ. οοπιπιθηέ, θᾱ, 

ΕτΙίΖ8ο]ιθ ρ. 190), Ἱο]ομετ ἀῑο ροβίήνο Μεαΐπαπρ νοπ ἆθτ ῥήππρ ἆον 

ορ]ιθβίηίδοπθη Ἐίτομο ἀπτοι «ομαππθς ρ]είοη/α]]6 Ὀοβίτείίος, οπθ ροταᾶθ 

Ἐκορείεη ἀα[άν νεταπυποτίΗ]ο] 7 ΠΙβΟΠεΠ, ἄἱο απάἆοτο ἁαιηῖέ π]ολέ ποί]ι- 

πγθοπαϊρ ζαδαπηπιεηηᾶπροπᾶφ Μοϊπαπρ αὖθι σι ἐεί]οη βο]οίηέ, ἆαδρ Ῥαπ]ιβ 

απ ἀἱο Ἐρμοβού ροβομγίεῦεν Ἰαῦς, οπο αἱθ ϱοδοηπ σα Ἰαῦοπ. Αὖετ ἀἱθ 

ΦίΘ]]ο Ιδί δἱδ]έ]]ο]ι γοτἀοτοί. ΜΙέ ἆεῃ πομηγεπάίροη ΥοιΏοββοτιηρεπ Ἰαμἱθί 

βἱθ: ἐπῆλδέ µοι σφόδρα Φδαυμάζειν ἐκεῖνα τῶν εἰρηκότων, τὸν µακάριον 
Ιωάννην τὸν εὐαγγελιστὴν πρῶτον τοῖς ᾿Εφεσίοις παραδεδωκέναι τὸν τῆς 

εὐσεβείας λόγον’ οὐκ ἐνενόησαν γάρ, ὡς Ιωάννης τοῖς ὑστέροις χρόνοις 

(Βία(ϊ τοὺς ὁ. χρόνους) παρ) Ἐφεσίοις ἐγένετο, διαγενόµενος ἄχρι τῶν 
Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως χαιρῶν, ἀπὸ τῶν Νέρωνος ἀρξάμενος, ἐφ᾽ (5ο αποῖι 

Ἐπβοηο Ρ. 150 Ἐαπᾶ ία ἀφ) οὗ Παῦλος ἀπετμήδη τὴν κεφαλήν, καὶ 

ὁ Ιουδαϊκὸς πόλεμος ἀρχὴν ἐδέξατο. ἐπὶ τούτου γὰρ δὴ τοῦ πολέμου 

πάντας μὲν ἀναχωρῆσαι τοὺς ἀποστόλους τῆς Ιουδαίας ἐγένετο" τότε δὲ 
καὶ Ιωάννης εἲς τὴν Ἔφεσον γενόμενος διετέλεσεν ἐπ᾽ αὐτῆς ἄχρι τῶν 

Τραϊανοῦ διαγεγονὼς ὡς ἔφην χαιρῶν, Παῦλος δὲ ἤδη (5ίαῦέ οὐδὲ) τε- 

Φεαμένος αὐτοὺς ἐπιστέλλων φαίνεται" καταλιμπάνει δὲ Τιμόθεον μετὰ 

τοῦτο ἐπιστατήσοντα τῇ παρ) αὐτοῖς ἐκκλησίᾳ, γεγονὼς ἤδη παρ αὐτοῖς 
ὡς εἰκός,. τίς δὲ οὕτως ἠλίδιος ὧστ' ἂν οἱηθῆναι, ὅτι παρόντος Ἰωάννου 

Τιμόδεον ἐπὶ τῷ τὴν ἐκκλησίαν οἰκογομεῖν κατελίµπανεν; Ἔτι καὶ τοῦτο 

πρὸς τοῖς εἰρημένοις λογίζεσθαι χρή' ὡς ᾿Εφεσίους ἐθεάσατο πολλῷ πρό- 

τερον ἢ ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἀναχθῆναι ὅλως, ὡς ἓν ταῖς 
πράξεσι τῶν ἀποστόλων µάθοι ἄν τις σαφέστερον’ ὥστε φαίνεσθαι αὐτὸν 
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βοτὶοΏίείεη Ῥο]οπι]κ οἶπεν Τμοοάογ γοπ Μορβποθεία ππά που] 

ἀεπί]ομοι απς5 ἀοτ]επίρει 4ες Τμεοάοστεί, ἆά88 65 πἰομί οἶπο ΑΡ- 

πανταχόθε» πολλῷ πρότερον τῆς Ἰωάννου διατριβῆς ταῦτα γράφοντα 

πρὸς αὐτούς. Βε]ᾶβαί Παπ Ὑνίο απο] Ἐπίίεσμα απὰ ἴβεποτ (Δοία Τΐπιο- 

Οιαῖ Ρ. 19) ἆάδ οὐδέ καί ἠδη ἵπι Τοχέ, 8ο εγρὶεθὲ ον οἶπο Ὑδινήτταηρ 

468 (6ἀαηκοηβ, Ὑε]ο]λο ἰο] οἴποπ Μαππο πο Τ]μεοᾶοι πἰομέ σπαίαπθ, 

Ἐν ψϊτὰο αἱ ΖΥοἰίοη τιαπᾶά Ροβοπ ἀἱο Ὀθβίτίάεπο Μείπαηπς γοηπ ἆετ ΒΗ{- 

{πηρ ἆοτ ερ]ιδἰηϊδομεη οιπεϊπάς ἁατο]ᾗ οπαππες ἆαβ Ζοπρηῖς ἆετ ΑΡροβίε]- 

Εοβολῖομίο απ ήητον, ομπο Ζα Ώδπιείκεῃ, ἆαδα ἁαπάπτο]ι οὈεπβοβο]τ ἆῑθ 

Ῥθὶ ἄετ Τ.Α οὐδέ νοηπ ἴππι βε]θαί Ρε]ερίο Μείπαηπρ αιιβσθβδομ]οβθθή 18, 

ἆλδδ Ῥαπ]ας Ὠοί Αίαβ8πης ἀε5 Ερμεθβετυτίοί ἀῑο Ἐρ]εδει ποσο] πῖοϊέ 
Εεδοη Ἠαίίο, Ώοπη ψεπη Ῥαπ]πς πας] ἆοτ Αροβίθ]σεβοβῖολία ἀῑαο Ἐρίθβες 

Ίαηρο νοτ ἆοτ τὔπιίβδοπθη (6[απρεηβομα ϱθβδεΏῃπ Ἠαβεπ 8ο], απᾶ ἆθι 

Ἐρ]ιοβετυτῖεί ππνεικεπηβας ππά παοἩ αἱροιπείπεγ ΑππαἨπιο ἀθ5δ Α]ίοι- 

Ώναππβ γοη ἆθπι ϱοίαπβθπθη ΑΡοβίε! -- ρἰεϊολμνῖοϊ οὗ ἵπ Οἄβατεα οἆςι ἵπ 

Ῥοπι -- Εδβειτίεθεῃ Ιδί, 8Ο πι Ῥαπ]η5 απο] Ίαησθ Υος ΑἨίαβεπης ἆθβ 

Ἐρ]ιεβετυτίείς ἄῑο Ἐρῃθβοτ ϱεβε]η Ἰαῦοπ. Α0Ώοτ αποἩ αΏροβδεμη νοπι ΖΥγεἷ- 

ίοπ Ατριπιεπί Τμοοᾶονς πάτο ππγοιβίᾶπάΙςσ, Ἱαταπα ϱς ἵπ ἀἱρθ οιθίθ 

Ατριπιεπίαίοη ἄεπ Ὀπηδίαπᾶ οἰπρεβοςβίθη Ἠᾶτίθ, ἆαβφ Ῥαπ]πε Ὀαί Α0- 

{88β8υηρ ἀ4ες Ἐρ]οβοτυτῖθί ποεἩ πῖολέ ἵπ Ἐρμεβας ϱΘΥΥΘΒΟΠ Ἱνατ. Ἐν π]] 

Ία νιε]πιοητ Ὀαυείβοη, Ἰγίο Ίαηρθ νο ἆοι Απ 49 ζο]αππες ἵπ Ερ]ο- 

5ἱ8 Ῥαπ]ας πε ἀἶθθετ θπιεϊπᾶς ἵπ Ῥοαχίεμαπς ᾳοδίαπᾶεη Ἰαῦθ. Βο]οἨ 

818 4επ Ερ]οβοτΏτίθ{ 8ο] ετβἰοΏ{]οῖ] βεῖη, ἆλδδ Ῥαπ]αβ αἷο ἁἆαπια]ς ῥο- 

Καππί Ἠαέ; νο]ϊοπάς ἆθτ 1. Τἰπιομοικυσί6ξ, ηαοὮ πο]εμεπῃ Ῥαπ]ας ἆθπ Τΐπιο- 

πεις αἱ Ὑογγγα]έοτ ἄθτ ἀογάρεν επιοϊπάς Ζατήε]ρείαββεη, βοίᾳὲ φε]Ώβίνει- 

βίᾶπάΠο] νγοταπΒ, ἆλδν Ῥαπ]ας ἆαπια]ς βοἶοη ἵπ Ἐρ]θδιβ 66ἨΘ8ΕΠ παἨ, 

ππά απάτοιβεϊ(8 Κοππίο ϱχ ἆθπι Τπιοίπαιβ ἀΐεςο Βιε]]πης πὶο]έ απυγοΐδοη, 

ἨΘΠΠ 6ύο]αππθς ἁαπια] ἵπ Ἡρίθβαςβ Ἱνατ. Ἐϊπο ψεπί5ςο Ὀπκ]ατιαϊε Ἰκοπιπηέ 

απεἩ 8ο ποσ]ι ἀαάπτο]ι Ἠθταιςδ, ἆᾳλβδ 65 πας ἆεπ Ἰδίσίει Ἰοτίη ἆθβ 

Ἐταρπιεηίβ 8ο βο]οῖπέ, αἷς ἸαῦὈο Τηθοάᾶος θίγγαθ πγθβεπ]ἶοὮ Απάθτος νγάοτ- 

Ίθρεη πο]ἱεη, αἱ γα 4ετ Απίαης αἱς ἆεπ 7α Ῥοβίτεϊοπάθη τπτ Πίη- 

βίεΙε, πᾶπι]ο]ι νεἰπιεης ἀῑο Μείπιης, ἆαδ ἀ4ετ Ερ]ιαδοτΏτίεί Ίαηβο νος 

46ς Ἰομαπποίδομεη Ἰσκκαπικείέ ἵπ Έρ]θβις ροφομτίεῦοη βθὶ, Ὑἱα]]ίομέ 
βεηὂτεπ ἀῑθ ἨΓοτίο νοη ἔτι καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς εἰρημένοις βατ πὶο]ιέ πιθῖτ 

ἀεπι ΤΠδοᾶος απ, βοπάθτη ἆθπι Οαἰθπεηνει/βββες, Ὑε]ομθγ απποῖ βοηβέ {π 

4εη Εἰπ]είίαπρει ἆαφ οτί Εἡλμτί, --- Μαρ ο] πηξ ππείπος Ἐπιοπάαίίοη ἵπι 

Ἐθοβί βείπ οἆει πἰοἩί, ]εάσηία]]ς πνᾶτο ο5 πΙ]]κΗγ]ῖοΠ, ἀἱο Απραῦο Τήθο- 

ἀοτείβ, ἆ.88 αποῖ Ἐκορείεῃ ἆθπ ζο]αππθ Εήτ ἆεπ ΒΗΐτοι ἄοετ αρ]οβἰπϊ- 

βοπεπ θπιεϊπάθ απβρερεῦει Ἠαῦεπ, ἀπτοῖ θἶπο Ἱηροπαπθ ΒεζαρηαΏπηθ 

απ{ Τπεοᾶος σι οτκ]ᾶτεην; ἀεππ ἀεδοτ Ὀοβίταίέοί οὔθπ 98, πᾶ γοη ἆθπ 

Ῥεϊάεηπ γον ΤΠεοάοτεί ἀθπί]ίοι ππίεγβοπίεάεποπ Μείπιπρευ Ἱδππίο ἆθτη 

Τπεοᾶος αποἩ παοἩ ἀθι Πθοτ]ϊο[οτίθτ Τ,Α. πχ ἀῑο Ζεἰίθ πας[ροβαρί Ίνθι- 

ἀεπ. ΑΡετ ἅ]ίοτ αἱ Τμεοδοτεί 8 απο ἀετ Βονετίαπιθ γοηυ αὐα]α 
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ποίραπρ ϱ6ροη Ῥαπ]ας ἵναν, Ἰνο]ο]ο Ίππ Ῥοί ΜαποἹοη ππῃ ἀῑο Εητο. 
Ρτασμία, ἆατ Φήῇιου ἆαθτ ορ]ιοβίιηίδεμεη (απιεϊπᾶο 7α οἵπ, 8οΠ- 

ἀαιπ πᾶθ]ςδί ἆθπι Ὀπιρίαπά, ἆαββ ἀῑο πασμαροβίο]δεποῃ (6Υὔββοῃ 

υπά Τγαάἰ οπου. ἆοι γογᾶοχαφἰδίβο]ο ΚΙΥο]ο απ ἆοῃ Ἰαπρ]οβίροι 

1 9ἼαἨπ66 Υοη Ἠρῃοβιβ τπά πὶομί απ Ῥαπ]αβ ϱοβομΙο]]ο]ι ϱο- 

κπῦρίῖ ἹναίοΠ, απο ἀἱο οχοροίίβοµο Ῥεοβρασμίπῃπς, ἆαδρ ἆαι 80- 

βεπαηπίο ἨἘγίο[ αη ἀἱο Ερῃοβοί ο επραν απ [μοπίο ρογὶο]ίαί οἱ, 

πε ἀεποπ Ῥαπ]ας αἱ ΑΡίαβεαπΡ ἀθββδο]ροη π]ο]λί Ρρεγεῦπ]]ο] Ὀο- 

Καππί νγαΥ, ἆ.βδ αἱξο απίοτ ἀαι Ἰαιγβοποπάση ππτ]ομίρον Υογαβ- 

βίαιης Υοπ ἆαγ Ῥοβίπιπιπηρ ἀἶοβος Βτ]αί5 παο] Ερῃοβας Ῥαπ]ας 

4ἱο απιεϊπάο γοη ἘρῃθβΙβ πὶομί ροή ππά Ἐρμαξας Ἀλρει- 

Ἱαπρί ποςἩ πὶοηί Ῥείτοίοπ Ἱαῦεῃ Ἰκοηπία, αἱδ ος Ίππ 5ομπῖοῦ. 

ΑΠ ἆθπι ϱ1ο]]οπ ἸΙάεγδρτας] ἀἱοδετ ΑΠπΠαηἩπιο πι ἆαον Αροβίε]- 

βοβολ]ομίαο (γαρ Ῥτοσμογαβ πΙοΠέ 6ἨΥΥ6ΥΟΥ, αἷς ἀῑο νο Τπαεοάοτεί 

Ῥο]ἄπιρίίεη Ἐχορείαεπ. ΤὨϊ6 απ 8ο] 8ο Ὀογοσομῆρίο Ῥο]οπα]]ς οἶπεβ 

Τποοάοτεί πιπίλεί 1Π8 ἆαδεροῃ ἀἱο απάσγο Ὦππιδρ]ο]]καῖί 7, 

ἀαβθ ἆαΥ Ἐρ]οαβοτῦτίεί απ οἶπο νοη Ῥαπ]α8 οοβίϊ[ίοίο (απιεϊπᾶς 

βοτ]οηίοί Αα. Ὦςδ Ἰιαί Ἰκοῖπο ἀορπιεηφαβο[μίολί]ομο, ΥοΠΙ αὖοι 

ΠογαγροδοΠΙοΠ/]ίομο Βεάσιίαης, ἆα85 Ῥτοσποιαδ Υοπ Ῥαπ]ας αἱβ 

ΑΡροβία] γοπ Ἐρ]μαβαβ Ἰκοιπει]αί Νοίϊσ1) πϊπιπί, Ὠίΐθ6βογ. ἀτοῖβίο 

(6αππαᾶϊις ἆο ντ. Ἰ]αδίν, 21), Ἠε]οπθπι ἀ88 Ῥοί Οἵ4πιος αππηήμοίρατ 
γοταηρεμεπάθ Ἐταρπιοηπί ἁηρο]ῦτὲ, νο 65 Ἰθϊθθί: ὥσπερ τοῖς Ῥωμαίοις 

ἔγραφεν, ὅτε µηδέπω αὐτοὺς τεθέατο, οὕτως καὶ τοῖς ᾿Ἐφεσίοις, Ἰωάννου 
προλαβόντος καὶ τὸ κήρυγμα αὐτοῖς καταβαλομένου (0Τ8ΠΙ6Υ καταβαλλο- 

µένου). Νασμ]θν ποσΠπια]ς εἶτα ἐπειδὴ ἑκανῶς ὁ Ἰωάννης ἐφεολόγησε κτλ. 

Αα]ίοτ αἱ Τηοοᾶοτοί 1δύ απο] ἀἱδ Υοη Ἐπίμα]ίας Ἱ. ὅ. 458 ἵπ αοἶπο Απβ- 

Ραῦο ἀθτ ραι]πίβοπεπ Ἠτίοίθ απ{βοποπιπιθπθ Εἰπ]είίππρ τα ἀθηβεΙῦθπ, 

ἀθτεπ ππροπαππίοτ Ύ6ΙΓ{ΔΒΒΟΥ Ἱ. ο. 996 βρεβομτίεῦοη Ἠαΐί (Ζαοαρηϊ, οο]]. 

ΠΙΟΠΙΙΠ. 1, 696) ππᾶ ϱΏθηβο νο ᾠουετίαπας ἀῑο Έρ]θβετ πι ἆθπ Ἡδπιθγη 

αἱ 8ο]οἹο 2αδαπιηθηβίο]]έ, ἀῑο Ζαγ Ζοἵς ἆθν Αὐίαβδιπρ ἆθθ απ δἷο ροτῖς]- 

ἰοίοη Ἐτίδ[α πί Ῥαπ]α5 πα ἀπτοἩη Ἡδνεηδαροῃ ὈῬοκαπηί Ἱνάτθοη (Ζαεαρπϊ 

1, 694). Ἐπίπα]ίας βε]ραί οἱρηοί αἶοἩ ἀῑορ απ, ομπθ απ ἆθντ ΑΡία8βαπς 

468 Ἐρ]οβοιρηϊοί γνᾶμτεπᾶ ἆατ τόπιβο]ιοη θίαηρθηςομαΒί σι τι εῖη (7α- 

οαρη! 1, 695 βᾳ.). -- Ὦς {οΠ]έ αἶδο ἆθτ Αηραῦο ἆθβ ΤΠποοᾶοτεί πὶοπὲ απ ἆοτ 

απδτθϊοποπάθη απά παοἨνγοίδρατοπ πγαπά]αρο. Ρίο Ὀπίογδπσπαπρ ἀατᾶθον, 

ΝΑπΠ πιογβί ἀῑο νοη 'ΤΓΠοοάοτ παπά ΤΠοοάοτεί Ὠοβίχθίεπα, Υγοπ Ῥγουμογαβ 

ΕοΠερίο Ψοτρίε]]αηρ αιιροίαιοἨέ καὶ, σοἶιῦνέ πἰομί Πθνίη., 

1) Ἐςδ παρ Ἠ]οΠί5 σα Ὀοάθιίοη Ἠαῦση, ἆαβφ οί Ῥτοσποτας παχ γοπίρο 

ἀοιθίο]ο Απαρίοϊαηρεη απ ἀῑο ραι]ηίβεμοη Ῥπίοίο ἶο] Ππάον. --- Επ 

Ιοεγοίοῖ]ιος οροηβίϊϊοικ σα ἆθν οἴηβεῖεῖρ Ἰομαπποίδομθη Τταβιβῖοπ Ὀϊείοί 

βομοῖηραν ἀἱο γἴία Ῥο]γοατρί, βοδομτ]οῦθη ΖΥγίδο]εη 926 ππᾶ 400 (Ραΐτ, 
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οἆος παΐνο ἸΙάσγαρταο ἆο; Ὠἱομίππα Ρορεπ ἀῑε Εἱβ]βε]ιο (36- 

βολίομίο ἰδὲ ας ταργιπρ]ϊο]ο, ἀῑο Απβριεϊομαηρεπ ππίο ἀἱο ἴπι 

οοᾱ. νί 4ος Ῥτοε]ογα5 ππά ἵπ ἆοπ απροῦ]ίο] γοπ Ρο]γκταίες Υοῃ 

Ερ]οκις ϱεκοηείαῦοπον Αοίοπ 4ος Τιπιοί]οις 1), ππε]οῖιο πἰομί ομπο 

Κοππίηίςς ος Ῥτοεμογας ϱοεβομτίερον 7 βεῖπ 5οἸοίπθυ, απο] 4εν 

μα]ῦο Ὑογβιοὴ ἵπ ἀ4ετ οιγἉληίοηπ βΥτίδεπεη ]μθρεπάε, ἰπά ἀ.5 

Βρᾶίοτο. 
Εἶπο ἄλπ]ϊο]ιο Ιπίογρο]αον, Ἰπίο αἷο ἆαπι Ῥτου]νογας Ἠΐος απι 

Εϊηραπρ πχ παοἩ ἆθπι Ζοαρηῖς εἴποτ οἰη]ίροι, θετ]απρί δε; 

πγθγίμ]οδεη ἩΗς, πάσγίαΏτοη δέ, Ππάαί αἶεῖ 6εβεηπ επ Ῥομ]αδε 

4ος Βποῦς ἵπ ππεἩσογον Ἠδδ. παπά Ἰευεγαείσπηφεηπ. Απί ἀἱε Ραἱ 

ἶ]εη Ζοπροπ σἰοπι]ο]ι ρ]εϊοη]απίεπάο Ενκάλ]απς του ἀει Α0- 

{αβεπυς 4ος Εναηρε]ίππης ἀθ5 ἆομαππος ἵπ ἀετ Βίπάΐ Κατο8 απί 

Ῥαΐπιος Γο]ρὲ μαῖ Α]]οπ2) εἶπο Ἠγ]κδατη]εῖέ ος «ᾖολαππες ἵπ 4εῃ 

απθπᾶγῆσεη Ὠὔτίοτη ἀειτ Τη8ε], απς πε]ο]πες ἵπ Υ Ν Ρ5 Β (πι 

πι” ϱ) ππᾶ ἀαι αἰανίδο]ει Ὑογφίοη ἀῑε Ηεί]απρ ἀ4ες Ῥ]πάσπ Φο]ι- 

π6β εἶπορ Ζεπερτϊερίοις Ἐποβατος Πετνοτσεμοῦεη πίτα. ἴπἸ, 

πὶτᾶ ἀἱο θβολίομίο παεηπείτασεη, πας]λάσπι ἀἱο Αητείθο ἆεβ 

Αροβίε]ς νοη Ῥαΐπιος ππά ἀἱα Γεῖετ]]εῖιο ΕΙπ]οίαπρ ἁπτε] ΒΙδελῦΐα 

ππά απιεϊπάση Αδίοης Ὀθτίολίθί ἴδέ: πά ἀοοῖ 8ο] αποΏ πας] 

Ἰ φεῖπο Ἠείϊ]αηπρ ἴηπ οἴποπι Ὠοτ[ απ[ Ραΐπιος. αἰοι Ζπρείταρεν 

Ἰαῦομ. ἵπ Ῥ3 (απίοη Ρ. 186, 12-29) Ἰδὲ ἀϊοβο εδοἩίομίο ἵπ ἀεπ 

Μοππεπί ἆοτ ΑΡ[αἨτέ γοη Ῥαΐπιο γοτ]ερί ππά τοι ἆεπι Βετίεβίέ 

"ῦει ἀῑε ΑὈ[αδεπιπς ἆθς Βνγαπρο[απις ἆατο] εἴπεη Κπτσεη Βογἱε]ί 

ὕρει ἀῑε ΑὈίαδεπηςρ ἆει ΑΡοΚαΙΥΡ5ε ρείτεπηί. 1, Ἠαΐ 7γγαχ Κείπεῃ 

{πι]ίο]ηοι Ῥετίομέ, αΌαι ἀἆοοῖ ἀῑο Νοκ, ἆαδν ᾖομαππθς 86ΠΟΠ 

που Αὐίαβδεπηπς ἆες Ἐπγαπρε]Ιαπι ππά ρετμαπρί γοτ ἀεπ Ιεί2ΐεπ 

Ταρενπ κφεῖπος Εχί]ς ἀῑο ΑΡοΚαΙγρ8ε ρεδομτίεῦεη Ἠαῦενπ κο]. 

Ἠιεται{ Ἠαίίο ϱ6Γ αποἩ 5οΏοῃ τοτΏες ἆεπ Αροβίει αἱ απἴ εἶπο 

γεΓβαΏφεπε Τμαΐδασ]ο ΖπτΏςκὈΠεἷκεη Ίάβφεη 3). Υδ]ς νγετδοΏῖε- 

4εηπ νου ἀἴεδεπ Ὀοίάεη Κατζτεη Ἠε]αίίοποη Ιδί ἀετ απ5/Πμτ]ε]α 

Ῥοτίο]έ ἄθει ἀῑε Επίδίεµαπς ἆειτ ΑροκαΙγρβε, Ἱε]εβοι βἷεῖι Ίγε- 

αροβί. Τ ρτοῖορρ. Ρ. Ι, τ. Ρ. 169: Ζεϊφοῖιτ, Εἵτ ἘΙτεπεηρ. ΠΠ, 454 Ε.}, πο- 

τῖῃ, 5οποῖξ αἷθ οτ]α]έθη δέ, τοι «ᾖοἴαηππες Κεῖπο ΒΙο6 αἶοῖι Ηπάθεί. Ώου] 

Ἰδέ ϱ5 πιδρ]ε]ι, ἆλ88 ἵπ ἆθπι νετίοτοπεἩ Τε! νου εἴπει βρᾶίετεῃ Βετῖ]- 

ταΏς Ῥοϊγ]κατρς πῖί ἆομαππες ἀἱθ ἘἨθᾶς παγ. 

1) Απο ἵπ ἀἴεβετ Ἠϊπεϊομί νε]. δι. ρε]. ΑηΣ. 1818 Β. 994. 

2) ΜΙ ΑπβπαἨπηπο νοη πι», εἶποι ΠὈετ]ατπρέ ἄπτο]ι ν]ε]ο Αβίαββεππρεῦ 
αυβρετεϊελπείεν Ἡ». 8. ἀἱο Ἐτδτίεταησεν 7α Ρρ. 158, 9. 

ϐ) 8. ππίθη ἀῑο Νοίθ σα Ρ. 158, τ. Ο6. τα ρ. 155, 4: 160, 8. 
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βοπί]]ο] ρἱαἱομ]απίοπά ἵπ Ν Ρὸ πιδ ππά ἵπ 46: βΙαγίδοῃοῃ Ὑοδγβίοῃ 

7ννΙδε]οη ἀϊῑο Ηεί]απρ ἀεδ Ρ]Ιπάσπ Ῥν]οδίεγβοἨπαβ ππᾶ ἀῑο ΑΡγεῖδα 

ΥΟΠ Ῥαΐπιο Ρεδία]έ Ππάοί. Ἡπτ Ιδί ππίεηπ Ρ. 184 5ᾳ. αὐροάτποἷί, 

Ε9 βο]αῖηί απ{ ἀεῖ Παπά Ζα Ἠσορεπ, ἆα88 ππὰρδίανς 1) ἀταὶ 

ππαρηᾶπρῖς γοη οἰπαπάει οπίβίαπἀάθπο Ὑδγαπσπθ νοτ!Ἡθρεπ, ἆεπ 

ἵπ ΑΡᾶίογτεηῃ Ποαϊίεη επιρ/[απάεπεη ΜαηρεΙ ἆαεβ αταρτηρ]σοΏθη 

Ῥνοσ]ογαβ Ζα δΓβείΖοη, Ἰπε]ο]ει α{ Ῥαίπιο βία ἆεν ΑροΚκαΙγρ8ο 

4αβ ἘναπρεΙαπι λαο οηίδίθ]οη Ιαβ66η απ ἀῑο ΑροκαΙγρϱο ἴρει- 

Ἱατπρί πὶομί ογγᾶμπί Ἠαίίο. ΑΏςΦαβε]εη ΥΟοηΠ ἀ4ατ πασἩφεπγΙΘΒεΏΘΏ 

{απάαπισηία]εη Ὑεγβομ]εἀεημεῖί ἆατ Βεγίοπία "ρει ἀῑε Αροζα1γ/βο, 

πο]ο]ο ππρορτοϊ{ΠοἩ πντάς, ΊεΠη Ππαπ αηπᾶλμτης, Ίπι πΤβρτϊπρ- 

Πο]ενπ Ῥγουμογαβ Ἰαῦα αποὶ β6οῃ οἵη βοΙοΠεΓ βρεβίαπάεπ, εηί- 

βολθϊάσοπ ϱ6Ρεπ ἀἶθβο ΑπΠπαηπιο ἀῑεο ἄπββετεη Ζοιρπίβθ. ΜΙί 

ἀαπι {γαο[Ἡομεν Ύ αΗπιπιί πΙοΏί παν ἆετ 4 ππᾶ ἆαι Πε πὶομί 

7α Β ρο]ῦπρο πι (6. οΏεπ Ρ. ΧΧΥΠ Αππι, 2), δοπάἀθιπ απο] 

ἆει Τπίογρο]αίοτ Β: απά ἆαδθ πὶο]ί οτί ἀἱθβετ ἀῑο ΑροκαΙΥρ8ο 

Ῥοβοϊ]σί Ἰιαί, οτρ]ερί βἰοἸ εΌεῃ απβ ἀϊθρει [)ερεγοϊηβήπιπιαης 

πη{ Ἠςς., Ὑνο]ομα 5οπδί Κοϊποτ]αῖ ομαγακέοτ]ςίίδοπο Βετππηρ πό 

Ῥ ἸαῦοἩπ. Απο Ἰαί ἀϊθβοτ Ὦ απο αἶοὮἈ ποσ] Ζεΐρεπ γτά, τα 

εἶπας Ζαϊέ ρεατΏοϊίθί, νο ἀῑο Αὐπεϊραπρ ἆαι ϱτ]οοβίδοµεπ ΚΙΤοἸο 

8ερεπ ἀἱο ΑΡοΚαΙΥΡ8ο ἴμτο Κναβῖ Ὀεγοῖί οι]ογθῃ Παίίο ππά πὶοΠί 

πιεἩχ εἶπο βοἰοπο Απδπιογζαηρ γεταη]αβδί Ἠαβεη ΚαπηΠ. ΒΥΠΙΕΟΠ 

ᾷει Μείαρ]ταδί απι Απίαπρ 468 10. δαμτιαπάστίςβ, πε]οιαι ἆαπ 

Ῥτοσ]μογΠβ Ρ6Ι6βοΠ Ἠαθοη ΠΙΆΒΒ, ἆπ ος ἆθπ Αροβίοι βοΐπεπα Βομή- 

Ίαν Ῥτοσποναβ, Είπε ἆαι Φίεῦοπ, απ{ Ῥαΐπιοῦ ἀαδ Επαπρε]ίαπι 

4) Όεροει ἀῑο Αγ, η πνθ]οποι ἀἱο αγπιοηίδο]ιο Ποροτβείζαπρ ἀἱο ΑΌ- 

{αβδιηρ ἆθι ΑΡροΚαΙΥρ5ο ειν δμπί (5. οὔοπ Ρ. ΧΧΙΠΙ) Ἠαρο Ιολ Ἰεῖπο ΝασΙι- 

τίοΏί, αν Ἰκοῖη (ονίοβέ 16ὲ παΗτ]ο]ι ἀαται[ 21 Ίοραοη, ἆαδθ ἀῑο Μδπο]α 

νοἩπ Ῥαίπο Ἠοιί σα Ἴαρο οἶπο τοίθ ππά Καροῖο ας Οτί ἆετ Ἐπί- 

βίεπιπς ἀθὶ ΑΡοΚΑΙΥΡΑ6 Ὀοσθίομποῃ. Απ΄ Ῥτοσποταθ ΠΙΑ ΠΠ αΙ]θί- 

ἀϊἴπρο ἀαθοαί ἀθπ]καῃ, ἆθπῃ 68 ἶδί αἱο] οἶπο Βασθ νοπ ἆθπι ἶπβ Μθει νεῖ- 

ΒΙΠΚΘΠΘΏ Ζαιῦθτογ (ΚΥπΠΟΡΑ) αι οἶποῃ ἵπ ἆθειτ Νᾶμο ἆον Ιπβο] ἵαι Μαος 

Παρεπάςηπ Ἐοἱθεπ Προγίταρθη υοτάσῃ. Β. Τδοποπάοτί, Ἠοίδο ἵπ ἆεπ Οπθπί 

ἩΠ, 959. 264. Ὠεββε]ῦοη ,Διβ ἆθπ Ἰαί. Ἱ,απά” ῥ, 9849. Α0οτ 4ο Αη- 

βἰοάσ]ιπρ ἆοιτ Μόπομο αα{ ἆθ; ἆαπιαίὶ ραη” ΠΙΘΠΒΟΊΙΘΠΙΘΘΙΘΗ Ιη8ο] {απά ἴπι 

11. οαγαπάοτέ βίαζέ, σα οἴποι Ζαἵέ, ννο ἄϊθδο Ιπἰογρο]αίίοι 8οἸοπ πο] 

ΤΠΘΗΣ Ί1ηρ ϱ6ΥΥΘΒΘΩ βδῖη Καππ. Ζαάθπι Ἰκαππ Ῥτοσποταβ πος βρΔ{οΓ πας] 

Ῥαΐπιοβ ΡΘΚΟΠΙΠΙΘΏ βοίη ας ἀῑο Μὔπολμθ, πά γνατ ἵῃ ἱπίθτρο]ἱτίθι θΡία]ζ, 
Ῥοεοσκο (Βοβο]γ. ἆθ5 Μοιροεπ]., ἀθιίδοι Ἐτίαηρον 17789, ΠΙ, 46) ριεοί 

8Ἡη, ᾖ8886 ύο]αηπθς ἵπ ἆθτ ποκάλυψις σοπαππίθη αγοίίθ 8δοποἩ! ἀῑο 0Ο επ- 

Ῥατγιπρ αἱ 4αδ Ἐναηρο]ῖαπι ροβομτίθροπ ἨαβεἨ βο11ο, 
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ἀϊσίγοῃ ]ᾶφεί, Ρο]μέ Υοηπ ἆα πππήε]ρας τα ἀει Αὐτεῖδα πας] 

Έρίεκις Ἀψος, οὗπο Ἰΐοι οὖος 8οπδέ ἀῑο ΑροκαΙγρ5ε σα ογγνδ]ι- 

πεη1). Απο ἀάδ ππι 980 ἵπ Κοπείαππορεϊ ϱεδεμτίεΏεπο Μεπο- 

Ἱορίαπα 3}, Ὑε]ομες 5οἶιοη ἁαταπι αἷς τον Ῥτοεποτας αὐδησίς 

Εε]ίοη πιαβς, υγο] ϱ5 ἀῑε Αὐίαδεαπς ἀ4ε5 Εναπρεαπι πας] Ῥαΐ- 

πΙΟΒ γετ]ορί, ππά ἀῑο απδγῃοίθτοη Μεπαία, Ἱγε]εμε εἶπ Γὔτπι- 

Ἠε]ιος Ἐχοετρί απξ Ῥτοεποτας ρεβεν2), βεμπγεῖρεπ τδ]]ρ τον 

4οτ ΑΡροκα]γρεο. ἈΝϊερίας Ῥαρμ]αρο, ππι 860, πε]είετ β]είο]- 

{α]]ς απ5 ῬΡτουµοτας εοπδρί 4), οὐνοὶ ος ἀΐεδεηπ Ἀαπιεη πὶοΠέ 

4) Τε πιΠβ8 ἆθββεη ὑπόμνημα εἲς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Ἰωάννην τὸν 

εὐαγγελιστὴν καὶ Φεολόγον πε] ἀεπι Χαολάτας]ς δεῖ Μΐρτο ἴοπι. 116, 683 8ᾳᾳ. 

οἴάτεπ. Ῥίε Βιεῖιο ἄθει Ῥτοεποτας 6920 --6950. ΑἱΦ Ζοεϊι ες Μεία- 

Ῥηταβίου ποΐπηαο Ίο] αἷε «αμτο 900--960 απ πας] 5ο. Βο]απά Αείΐα 88. 

ᾖαη. οτι. Τ, Ῥταεί. Ρ. ΧΥΤΑα.: 0.νε, Ηϊκί. Πι. οᾱ. (επ. 1120 Ρ. 492: 
ΈΏαβπαρε σα Ο0απῖς. απέ. 1ο. ΤΠ, 1, 22 5ᾳ. παπά Ῥεβοπάετα Ματα]ε ἵπ ἀετ 
γοττοᾶς σα εοτρῖας Ἡαπιατίοῖ]ας (1359) Ρ. ΧΙ. 

2] Μεπο]οβίαπι Γαεοοταπ, Ίπβεα ῬΒαδίῖ Ἱπιροταίοσῖ ϱταθος οἶῖτα 

εἀϊίαπι, . . . . πππο Ρτίπιπα ῥταςςε εί Ἰαίπο ρτοβῖς εἰπᾶ. αἳ ορ. Αππιο. 

ατα. Α]ὐαπῖ, Ὀτυϊπϊ 1π.τ. Ζαπι 26. Βθρί. ({οπι. 1, Τ0) Ὀερίηπε 68: Ὁ 
µέγας ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ χυ- 

ρίου καὶ τὴν κοίµησιν τῆς Θεοτόκου ἤλδεν εἲς Ἔφεσον, εὐαγγελιζόμενος 

τὸν Χριστόν. καὶ διαβληδεὶς «{ομετιανῷ τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ ἐξωρίσδη 

εἲς Πάτμον τὴν νησον, ἔνδα καὶ τὸ ἅγιον ἔγραψεν εὐαγγέλιον. μετὰ δὲ 

τελευτὴν «{ομετιανοῦ ἀνακληθεὶς πάλιν ἦλδεν εἲς Ἔφεσον. Απεῦ ἆλθδ 

Ἠϊες ππᾶ εὈεπβδο Ζζαπ 15. Νου. Ρ. 191 ππᾶ σαπι 9ἱ. ζαπαατ Τ, 198 απβ- 

ἀτῆο]κῖοελ ἄες νοταηβεβαηπρεπευ Τοάες ἆει Ματία ϱεάαεΒε νηῖτᾶ, νγεῖσί απί 

εἴπεη ρπίενπ Έεχί ἀ4εθ Ῥτοεμοτας Ἠήπ (8. οὔεπ ρ. ΧΧΙΣΧ). Ίπι ΒετίεΏε νοη 
4ετ µετάστασις ἆθδ Αροβίεϊς παῖδί ας ὄρυγμα βαδὺ. σταυροειδές απί 

Έτοε]οταβ (απίεη Ρ. 163, Τ}, πουοπ ἀῑς ἄϊέετενπ ο οϊαηπεβασίθη ἆθ5 Τ,ειι- 

οἵπβ πὶοΏίς πγίββεη. . 

ϐ) ἴπι ὃ. Βαπά ἄετ σα Υεπεᾶϊρ 1628 ειφομίεπεπεπ Μεπαῖα ἸἨεῖφθὲ 68 
ππίες Ἀπάετεπι σαπι 26. Βερίεπιθετ (ἀἃ9 Βποῖ ἰδί πίοΒε ραρ]πϊτε): καὶ εἴς 

τι μετὰ τοῦ μαθητοῦ Προχώρου ὄρος γενόμενος τρεῖς ἡμέρας διῆγεν ἓν 

αὐτῷ ἄσιτος, δεόµενος τὸν Φεὸν περὶ τούτου .. ι. . καὶ συµπεράνας τὸ 

ἑερώτατον καὶ πάνσεπτον εὐαγγέλιον παρέδωχε τοῦτο αὐτοῖς, κἀχεῖθεν 

εἲς ἅπαντα διεδόδη τὰ τοῦ κόσμου πέρατα. ἐξελθὼν δὲ εἲς τὴν ἀγροι- 
κίαν Ἰάσατο τυφλόν. μετὰ ταῦτα ἠλθεν εἲς Ἔφεσον. 

4) 0οπβεβΒ, αποἰατίαπα πονϊβαίπππα (1679) 1, 958 844. Ιπ Ἐοΐδε ἄει 
γετίοβαπρ ἀἄετ 1 πάει παςὮ ἄετ Ἠϊπιπιε]{αλτε ρεῖνέ ζοἈαηππες παεῖ Αδΐεῃ. 

(Επ ἀπτεῖ ἀεπ Άγγεεκ ἀετ Βεᾶε ρευοίεπος Γάεταρταεῖ 6εξεπ Ῥτος]ο- 

τας Περί ἵπ ἆθπ Ἰγοτίεπ οὐκ ἀγέβαλεν τοῦ πνεύματος τὴν ἐπιταγὴν .... 

οὔτ᾽ οὖν διψυχίας περιπέπτωχε λογισμοῖς Ρ. 358, 8. ἆαβερεπ Ῥτοσμογιφ 

Ρ. ὃ, 1980ᾳ.). ΑΡετ ζομαππθς εττερέ πὶοΏέ 5οξοτὲ ἀπτο]ι δβεπ ολο Ὑετ- 
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ηθηΠί, οι]κοπηί Ίνα απ Θ0]μ]αβς βεἴηοι 1οῦγεάο απ{ οἨΏαηπθβ 

4ἱο Αροια]γρεο αἱ ἀθββεηπ Ἰ/ατ]ς αη, αὖει εῬεη πα απι Φομ]αβς 
υπά ϱαη7 πασλπᾶρ]ο, πᾶμτοπά ετ πι ΖΠβαΠΙΠΙΕΠΠΗΠΡ ΑοἴποΥ 

Εζᾶμ]αηπς πχ ἆ49β Βναπρε]ίαπιβ ϱεάεπ]ί παπά παν βο, 4485 ΠΠ 

νοιβίθηεη ΤΩ1ΒΕ, 69 δεῖ αι{ Ραΐπιος ϱοδομτίοβροπ;: ἆθπῃ πΙομί πας] 

αι ΒΙοἰκκεμ Υοη ἀοτέ, βοπάστη παομ ἆει γενατήιεί]αηπς Ζαπι 

Εχί] ἀαδε]ρεί βο]1 ὁο]αηππο ϱ8ϐ ϱοαβομτίεῦεη Ἰαῦοῃ. Ετβί ποσ] 

βρᾶίονο οἆοι ΕΠΙ πηβίοῃονο Ζ6Ιβ6Π Πιαοµεη ῬαΐπιοΒ 7 ιερο 

465 Εγαηρε]απιβ πά ἆα; ΑροκαΙγῃβο 1). Αποῦ ἰδί Ῥτουβμοταβ 

Κὔπάϊίριπρ ἆαθ Ὑοιἷς, δοπάθτπ Ῥχθάϊρί Ζυπῇο]βί παν ἆπτο]ι βαπ( πι (πίρθη 

Ἠαπάο] (οξ. Ῥτοσ]λοταβ Ρ. 16, 4 844.). Ὠαάιτο]ι ρετοῖπὲ οιτορί ἆοι Του{αἱ 

μπα αἰ]ετ]οῖ ΑπίοσΠίαιπβθη: ἐξάπτει δὲ κατ αὐτοῦ πρῶτον μὲν γυναικά- 
ϱριον ζηλότυπον καὶ ρασύ, πρῶτον ἐκείνης τῆς πόλεως νοµιζόµεγον, ἔπειτα 

καὶ τῶν ἓκ τοῦ Φδήµου καὶ τῶν προεχόντων ᾿Εφέσου τοὺς πονηροτάτους 

ατλ. Ῥ. 960. ὙΝαοἩ ἆαπι Βογίομί ἄρει ἀἱε Ῥτοάϊσί- παπά απάθινήτκβαπι- 

Και σι Έρμεβιβ Ἰθῖβδί 66 Ρ. 963: ἔτι μὴν καὶ ἐξορίαν κατὰ Πάτμον τὴν 

γῆσον ὑπὸ βασιλέων ἀδίκων κατακριθείς, ἐπειδὴ συνεχόµενον ἑαυτὸν ὁ 

µακαριώτατος ἑώρα καὶ τὴν πρὸς τὸν κύριον εἴσοδον ἐγγίζουσαν, συν- 
ιδὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον ὡς δεινότατον ὄνια λήθης βυθοῖς ἀμαυροῦν τὰ 

καλά, κιγεῖται μὲν ἀγαθοειδῶς τὸ τῆς αὐτοαγαθότητος ἔσοπτρον ὑπὲρ τῆς 

ἑερᾶς τοῦ εὐαγγελίου γραφῆς, κιγεῖται δὲ πρὸς ἔρωτα Φεολογίας ὑπερ- 

φυοῦς ὑπό τε τοῦ ἐνοικοῦντος Φεοῦ λόγου καὶ τῶν πιστοτάτων τῆς ἐκ- 

αλησίας λιπαρούµενος. Ὠϊο Αλλάπρὶρ]κοϊέ ἆες Νϊορίας τοῦ Ῥτοσμοταβ Παί 

ΒοΏοη Οοπιροβθ Ρ. 482 νδ]ῖς οικαππί. Ρίο Εγᾶμηιηρ ἆθι ΑΡΟΚΑΙΥΡΑΘ 
βίοΠί Ρ. 964 Β. 

1) Παλῖη ρε]δτ αταρτϊπρ]ίοἩ πὶομέ ἆετ Ραὶά ἆσπ ΗἩἱρρο]γίας Ὀα]ά 

ἀθπι Ῥοτοίπμεις Ῥα]ά Ὠοείάσα Ζαροβομτίεῦοπο Τπτασίαέ περὶ τῶν δώδεκα 

ἀποστόλων. ΤΝ ἄλγοπᾶ ἵπ ἆθπι Τοχέ Πϊπίοι ἆθπι ΟἨτοι. ΡᾶβοἩ. (ο. Ρίη- 
ἀοτί Ἡ, 186) απᾶ οί 6ανο (Π19ὲ. 11. οᾱ. 1120 Ρ. 107) ἀῑο ΑΡίαββιπρ 468 

ΕναηροαΠππις πας] Ἐρηθβας γοτ]θρί, νοη ἆθ; ΑΡΟΚΑΙΥΡΑΘ ραπ” βεβο͵ψ]θ- 

66η υπ ἀπτο]ι πὶοΏίβ απ Ῥτοσποταςδ οιηποτὲ ν/τᾶ, Ἰοίβδί ϱ6 Όοί Οοπιρο[β 

(αποίαχ,. ΠονΙΠΙ, 1648. Ἡ, 898. Ὀνασ]{ομ]οι αἰαίς 852): ἐξορισθεὶς ἓν 

Πάτμῳ τῇ νήσῳ, ἐν ᾗ καὶ τὸ εὐαγγέλιον συνεγράψατο καὶ τὴν ἀποχά- 

λυψιν ἐφεάσατο. 8ο ἆθ ΒασἩθ παοἩ α1οἩ ἵπ ἆθπι ροίθιΌιροι οοᾱ, Υοπι 
1. 14111, αἲδ πνθ]οηοπι Τ,αρατᾶθ (οοπΒΗ 6, αΡοβί,. ϱ. 982 84.) οἴπθη 819 ἆθπ 

Ῥοϊάει βεπανηίθη Ἐοοθηδίοπθη βἰο]ί]ίοἩ σοπιθοπίθη Τοχέ Πθγαιβδσορεῦθεη 

Ναί. δθρει ἀἱο Ὀνερτηρ]ϊεμ]κοίέ ἀἶθβοι Αηραῦαπ ἵπι »Ηἱρρο]γίαβ" Ζειι- 

Ε6η αἱοὶ ἀἱο Μοπαία (Υεποᾶϊρ 1628) πι 26. Βθρίοπιθοςχ, Ίο 68 πας] 

αὐρο]κ[πσίοι Απμτιις ἀθ5 Ῥο]γ]καίθ (απ5 Ῥας. η. ο. Ἡ, 94) Πθὶβεί: 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ Φεῖος Ἱππόλυτος περὶ τοῦ κηρύγματος καὶ τῆς τελειώ- 

Ἴσεως τῶν ἀποστόλων διεξιὼν ἔφη: Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς Ιακώβου κηρύσσων 

ἐν τῇ -4σίᾳ τὸν λόγον ἐξωρίσθη τῇ Πάτμῳ τῇ νήσῳ, κἀκεῖδεν πάλιν εἲς 
Ἔφεσον ἐκ τῆς ἐξορίας ἀνακληθεὶς ὑπὸ Νερούα, τελευτᾷ ἐκεῖσε' οὗ τὸ 



παν αἷς Βοητοίρον ἀο5 Εναηρε]ίαπιό 1} πἰενέ απο] αἷς ἀετ]επίρε 
46 Αροκα]γρδο, Ρορα]ᾶτ φοποτάσοι ππά Ἰδί ἆθῃ Ραρίας απς 4ει 

ΑΠΟ] ἀΐοδοιι ϱε]εσοπί]]ο] σαρεφοἩτίεβοποη Βοαετείᾶγείε]]πηρ 3) ἀ4ε- 

Ππαν γετάνᾶηρί. : 

Ζα ἀϊοκοη ἄπβδοτοι Ζειρηΐββεῃ ΚΟΠΙΠΙΟΠ ἀῑα βἰᾶτκδίεη Ιπηο- 

1οΠ. Ὠἱε Πανκίε]αησαυγεῖδο ἵη ἆοπι {γαρ]Ιοπεν έλοἷς Ὀ]εῖθί εε]θεί 

μπίον ἆοπ Ὀοδομοϊάεποη Απεργίοίιοπ 2αγοἷς, 2α Ὑε]είεη Έγος]ο- 

τας Ὀεγοςλί]ςί. Ἐνς Ιδί εἶπο Ἰαηρνγεί]ρο Κορίο ἀ4εδ Υογβηρε]εῃ- 

4επ Ῥογίομίς ἴσαι ἀἱο Αὐίαβεαης ἀαξ Εναπρεϊαπις. ἈΝΙεμί εἴπ- 

τα] οἴποῃ Ναπιεη Ἰαί ἆεν Ιπίεγρο]αίογ ἆει Οετ]]ο]]κεῖί Τα ϱεῦεῃ 

Ροπνηβδέ, ϱαη7 6οροπ ἀἱο Εαπνο]η]ιείέ 4ο Ῥποεμοτας. ἸὍπά ἀ4εν 

Βασ, ἵπ πείοεπεπι ΟπρίπαΙ ππά Ιπίοτρο]αίοη αἰοῖ 4ο Ἠαπά 

ταῖοπεπ, δέ πἰοἩέ ηνία] υπο Ῥτοεμοτας, εοπάετη πηβ]ηπίς: »υπά 

αἲξ ον αιδ φείπεπι Παιμδε Φεφαπφει 1δαγεπν ᾖαππει ιοί πι αῑε 

δίααέ --- αἴξ ιοί αδεν αιξ 4εν δίαάέ φεΦαπφε 1θαγεπ, ὃ ἨΜεί]επι 

εοεῖέ απ εἶπεν γιλέφει ΟΥ, Γαπάεπι τοῦ εἶπε ΠΗδ]ήε απ δεὐίφεπι 

Ονέ". ἘπάλΠαε]ι ἰδί ἀῑο αἶ]ον αἰίεῃ Τιαδιίοι του Ιγεηᾶπς 4Ἡ 

ππάοταρτεσλεπάο 1ά4ες6, ἀαδ5 απί Ῥαΐπιος ἆά5δ Ἐγαηρε]ίαπι ϱε- 

αοἩγ]οῦαη αἱ, πατ Ὀρρτοϊβίοι απς5 ἀετ Ῥοβδήπηπιίεη Α φομ, ἀἷα 

λείψανον παρὰ τῶν ἐποίχων τῆς πόλεως πιστῶν ζητηδὲν οὐχ εὑρέθη. Αεἴῃ- 

ἨεὮ Ἰαυίεί ἀαθεε]οε Οἵέαέ απ5 Ηϊρρο]γί Ὀαῖ (θοτρῖας Ἡαπιατίο]ας (0πἨτου. 

ΤΠ, 184 εᾱ. Ματα]ε Ρ. 396, Μΐσπο {οπι. 110, 624), Ἰαί αὖΌεν παοἩ Νερβᾶ 
{ο]σεπάο Ἐτγεϊίεταηπρ: καὶ τὸ κατ αὐτὸν εὐαγγέλιον συγγραψάµενος, 

ἔνθα καὶ τὴν ἀποκάλυψιν βεασάµενγος, ἐτελεύτησε, οὗ τὸ λείψανον ζητηθὲν 

οὐχ εὑρέθη. Βία ἔνθα πητᾶ γοη] εἶτα σα Ίεβεῃ φεῖῃπ. Αποῖ 8ο ποσ] 

Ρ]είθε ἄει Βε]εῖη, αἷς οὉ ἀῑο ΑΡροΚαΙγρ8βο πας] ἆἄεπι Ἐχί ἵῃ Ἐρϊθβπβ ρε- 

βο]απί ποτάεη πᾶτθ, ππά Ἰθεάεηί[α]]ς Ἰδί 68, πηᾶς πΙᾶπ ἔνθα Ίεβεη οἆςι 
εἶτα, πππιῦσΗε] Ἐναπρεϊίππη ππᾶ ΑΡροΚαΙγρςο απ[Γ Ῥαππο Ζα νετ]εσεῃπ. 

(εοτρῖας αε]θδί απι Απίανς ἀες Καρίΐϊο] αἰοῖ]ὲ ἀῑο Αίαβεαηπς ἆθ5 Έναι- 

Εείππις Ζνδεμεπ ἀῑε ἨΠοκκεῆν γοπι ἘχίΙ ππά ἆει Τοὰ ἆθθ ᾖομαππεβ. 
ἴγκαφ ἆαρερεῃ βεἰτητηξ ποῖε ἆθπι ΙπίετροΗτίεπ Ηἱρρο]γί Ὀεί Ο0οπιρεβς παπά 
πηί ἄειι Ἱπίετρο]ϊτίεη Ἐτουποταβ (Μΐρπο ἴοπι. 158, 459). 

1) Ύου Ὀγπαπηπίδεμεηπ Ἠϊάρτη, πγε]εῖο ἀῑο Ῥοεπο ἀαιβίε]ει, ρἰθέ 

Μοπβαπεον (ΒΙΡ]. Οοἵθ]. Ρ. 249) οἶπο Ναολεϊολέ απβ εἴπεπι Εε]οραάϊοι 

465 Χ. οὖει ΧΙ. ζαμτλαπάετίς; 1,απιοεὶς (ο. Κοῖατ. ΤΠ, Ηἰπίατ ρ. 220) εἶπο 

Ζεϊεπππης; Απιρηιιοσμίας Πήπίες ρ. Χ βοΐποτ Ὑοττοάς οἶπο ΡταεΠίνο]]θ 

εἈτοπιοΠιορταρμίδομο Ναελμυϊάαπρ παο] ἄθπι ΕγαπσεΙεποοᾶες Μοβαιπ. 41 
(45 Ὀεῖ Μα(]ιαεί) {οἱ. 206 απβ ἄθεπι Χ. οἆετ ΧΙ. ζαἨτ]ι. 

2) Οπίεπα ἵηπ ζοαπη. εἆ. Οοτάρεῖας 1650, απξ ἄαεπι Ἰδίσίοῃ Β]αίί ἆθβ 

πὶοΏέ ραρἰπϊτίθη προοίµιον. 0ο. Βθρίπαφ Βιθοῖαο ἵπ Οατᾶ. ΤΠοπιαφβῆ 
οΡΡρ. θε. Τεσζχοβὶ (1140) 1, 944. 



-- ΧΙΥΠΙ -- 

α{ Ῥαίτηοϐ οπἰφίαπἆεπο ΑΡΌαΙΥΡΕο τοπ ἀοτί πα γοτάτᾶπρον παπά 
ἀ απ ἄὈογμαπρί Ζα Ῥοροϊάρεηπ. Αι ἆεπι Ῥοάεη ἀαι ϱι]θοΠίβο]ι- 

χοάρπάση ΚΙΤΟΙο Ἱνατ ἀῑο Ὀερεν]οίεταπΡ Υοπι Βχῖ] 4εβ ΑροβίοΙς 

απ{ Ῥαΐπιοβ, Ἰγε]ομο πατ απ ἆθι ΑροΚκαΙΥρ8ο αἶπ ακιπάΠσ]θβ 

Ζοιρηῖς Ἰαίίο, 5ο {ορί ϱευγαγΖθ]ί, ἆαββ ϱἷο αποἩ γοπ ἀθπεῃ π]ο]έ 

γῦ]1ρ απ{ςερεῦεπ Υγετάει Κοηπίο, Ἰγε]ο]ιο γοη Ἰείπετ ]ομαπποίβδομεη, 

οἆεγ ἀοο]ι Καίποι αροβίοΠβοπεη ΑΡοιαΙγρεο οίντας Ἱββαν πποι]- 

οι. ΕπβεβίἩβ, απ ἆθβδοη οπίβοµἱαάεπεπι Ἰ/1]]επ, ἀῑο ΑροκαΙΥΡ5ο 

πα 1Η ΑΠΒΕΠΕΠ αἱ αροβίοΙίδεηο ππᾶά ἸΚαποπίβεμο Φομμί τα 

Ῥνίησεη, Ν]επιαπά 7ΥαΙ{ε]η Καπη, ΠΔ] ἆαδ Ραἰπιοβοχ!] ἆεβ Αροβίε]8 

8ἷ8 αἰίο παπά ρ]αιῦι τάφο Ὀεροει]είετπης {ορί1), Αρτοπί ἀ4αγοῃ 

δε]εσοπί]ίο] απο βοΠπ]εοΠίΠίη αἱ γοπ οἶποι Τμαίΐδασᾖε, παπά βἰε]]ί 

ἆαπεῦεη αἱξ εἶπο {Παργνάϊίρο Τιναδιίοἃ , ἆαδδ ἀετ ΑροβίεΙ ἀοτί 

4ἱο ΑΡροκαΙγρδο βοβεμαπί Ἠαβο2). Ρο Ὀορηίρί αἰοῖι ΒδεπάοροΙγ- 

ναί Ἰη β6ἴπεη Ασία Τιπιοίλοαί πι ἀει ἀῑπτει Νορ: Πάτμον 
τὴν νῆσον οἴκῆσαι προσταχὺείς, ἥτις µία τῶν κὐκλάδων τυγχά- 

νἒι νήσων, 9Ἠπο Ἠῖ6ι οἆθι ΒΟΠΑΙΨΟ ἀἱο ΑροκαΙγρθο σα οινγδ]- 

Ώθη δ). Θοποη {Πα ἹαΥεη Απάστο ταίσα]εν γοτίαμτεῃ. ΟΠ1Υ- 

ΒΟΒίΟΠΙ15,' εΙοπετ Π]οπια]5 γοη ἆθτ ΑροκαΙγρεο τεάεί απά βίο 

πης ἀαθ: απθἰοσμεπίβοῃεη ϊνομο βείποι Ζαἷί πῖοηί απεγκαππί Ἰαί, 

πας Υοη οἶπαπι Εχ]] ἆ4ο66 ὀομαππεῬ, ἀθη]κ ἱοὰ αὖαι αἱς Ονί 

465 Εχῖ] ἆαββε]οο Ἐρῃοβις, Ίο ἆετ Αροβίε] βοβίοτβεη 16έ4). 5ο 

8π0Ἡ. 56ἱη ΖεΙίφεποββο, ἆθι Υεγίαββοτ 4θβ φορεπαππίεη ΟΌρι8 ἵπι- 

Ῥετ[εσίατη ἵπ Μαίίμαευπι, παςὮ Ὑε]ομεπι ἆαθ Ἐσχ]] ἀε5 ΑροβίεΙς 

πηῖς βεἶποι ἸΙγκδατο]κεἰί απίον ἆεπ Ἠεϊάεη Βἰ6Ἡ ἀθοκί ππά ἀἱο 

ΑΡίαβειπΡ δεΐπερ Βπαηρε]ίαπις αἰπβδολ]]θροί 5). Νᾶμοι Ῥ]1εῦ ἀαι 

1) Εβδ. Ἡ. ο. ΤΠ, 18, 2: 90, 9: Οτο. αᾶ απῃ. ΑΌΥ, 21418 οᾱ. βοποθπθ 

Π, 162. 

ϱ) 0πτοηῦ, αἆ απη. ΑΡΥ, 9109 οᾱ. Βομοςπθ ΤΠ, 160. Ὀα8 αὐὈἱ αρο- 

εαἶψρδύπ υἰάΐδδε διι αἴωπέ; γε}εγέ αωίεπι Ίγεπαειςδ νοιᾶἈπάθτί ΗΙΘΤΟΠΥΠΙΠΒ 

1. 1. ρ. 161 ἵη αροσεαϊηρεύι υἰά δέ, «παπι Ἠίγεπαειις ἐπίεγργείαίωγ. ΟΕ. νῖν. 

Π]. 9, Όεβει ἀῑο ἀετ Ἠήοκ]κεμε νοη Ραΐπιοβ {οἱσοπᾶςφ ΤΝ Ιτ]κδαιη]κοῖς αρτ]ολί 

Ἐπβορίι8 αποἩ Ἡ. 6. 11, 28. 1 ραπ7 ροβὶ(ν. 

ϐ) Εά. Όβεπετ ρ. 10, Ο6. ἀδίί. ρε]. Αη7. 1878 8. 107. 
4) Ὠϊο Ὑ[οτίο αἰπᾶ πηζνεϊάειρ (Ἠγροίιθαῖς Ζαπα Ερ]οθβετοτῖθί ΟΡΡ. 

οἆ. Μοπίίαασοοη ΧΙ, Ι): καὶ ὁ µακάριος δὲ Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς τὰ 
πολλὰ ἐνδιέτριψεν ἐκεῖ (8ο, ἵπ ΕΡΠεΒΙΙΒ)" καὶ γὰρ καὶ ἐξωρίσθη ἐκεῖ καὶ 

ἐτελεύτησεν. Ἴἡειποπί (πόπι. 1, 968 η. 1. ΑπβΡ. ν. 1698) πο]ίο 1686Π 

ἐξωρίσθη ἐκεῖθεν καὶ ἐκεῖ ἐτελεύτησεν. 

ϱ) ΟΗΤΥβοβί. οΡΡ. ΥΠ, 2. ΗδΗιο ρ. ΧΙ: Θιοπίαηι «οαππεδ, ἐπέεν Φε- 



-- Τπδίου, ἀῑο να οη]να]έοπο, αὖος πταριθη ς]Ιοὺ βτὶοσ]βοἷι 
Εοφεμτίεῦεπα »εκολίεμίο «οἰαηπίς ος Ζευεάβιβκομπθαό, ἱπάεπη 

αἷο ἆεπ Αγροείο] ἀπτοὶ Ἄθτο απ εἴποῃ ΠαΠΙΘΠΙΟΡΕΠ, Ζᾳτ ὤ6ε Υοῃ 

Ερίοκας ας ογγοἰομΌατοη Οτί ἀεροτῆτί ππὰ γνὶεἆες του ἀοτί ΖατΏς]κ- 

Εετα{εη πετάει" Ἰἱεες 1). Ίπι Υετρ]οίοι σα 8οἶεπεῃ {πγοΏίδαπιεῃ 

Ὀπισεμπηρεν γετ[αμτίέ Ῥτουμοτας εη{βδεΒ]οββεπετ ππά ἀοοᾖι το- 

αἰε]ίῖσετ. ΌΏας Ῥαϊπιοφεχ] πιπβδίο απετκαηπέ Ἱγετάεη, ππά ῥε- 

ταᾷο ἀϊθοες Εχί], ππονοῦ πγοϊίος πἰομίς ογζᾶλ]έ 2 Ἱγετάεη Ρβερίο, 
αποϊίο εἰ] Ῥτουμοτας αἱς εἴποηῃ ἀπτο] Κεῖπο απάετεν ἘταάΙΠοπεη 

Ὀθβείσίεη 2εϊίταυπα παπά Ὀομαυρ]αίσ Γῆτ βεῖπε Ετάϊομίπηρεηυ αἲδ. 

Ώας Εἰησίσε, πας Ἰηπι ἀἷε Τγαδίβον ο, ἵνατ εἶπε φεμγβίε]]ε- 

τί8ε]ο ΤηαΙσΚεῖί 4ες ζοϊαππες απ{ Ῥαΐππος. Ώα ἴἨπι ἀθτεῃπ Ἐτο- 

ἀποαί, ἀῑο ΑροΚαΙγρΕεο τετ]ῃαβδέ ντας, επυφΗ(πϊτίε ετ Ἰπτ ἆας 

Ἐναηρφε[απι 1). Ῥεηπ ἨάετερταςὮ πεί ἆοτ πιᾶεμῆρεν Τταάιᾶοη, 

πε]εμε Ερίθεεις αἱς εριατίβείᾶέέε ες ΕταησεΗαπις Ῥεπεϊολπείε, 

Ρε ει δΙΠΙΡΕΙΠΙΔΞΕΕΠ ἀαάπτεῃ απς, ἀαξβς 6 ἀῑε πας ἀεπι Ὀϊς- 

ἰαί 4ες Αροείε]ς απ Ῥαρῖίετ ϱεεεμτίερεπε [τεολτί ἀες Έναι- 

6εαπι πας Ἐρῃθεις ΚΟΠΙΠΠΕΠ Ἰϊεβα, τας ες ἁαπιῖέ οἴπετ Ώετεῖί5 

ποτμαπάεπεπ Τταδιβοη "θει ἆας Ζα Εριθεας Ῥοεβπά]είε Οπἱρίπα] 

βἰοὮ απβοβεμοββεη, οὔετ ἀἴεβδε, ἵγας εὔθεηβο πιῦρ]]ο], 5εξεμαΒεη 

Ἠαῦεη 1). ΑπίΟταπά ἀϊθεει Πατειε]]απς 4ες Ῥτουλοτας Κοηπίε πιαΏ 

8οβαΓ ἀεπι Ἰγοτί]απί ἄ]ίοείει Τταδῖιον “) π]εάετ ϱετεολίετ νγεζ- 

4επ, Ἰπάεπι παη πὶο ἀῑε βοβεπαηπίε Ώγπορθε ἀες Αἰαπαβῖπς 

ππά ἀ4ετ Βεμτεῖθες εἶπεν Εγαηρε]ιεποοάες ἆες 19. ἁαλμτ]ναπάετίς 

γοῦυ ει ΑΡίαβεπης ἀε5 Εγαηρε]ταπις απἲ Ραΐπιος ἄῑε Ηεταιεσαῦε 

ἵη Έρλεεης ππίεγεμες 5). Ὠ]ε]επίρειπ αὖοι, πγε]εῖιο ἀεπ Ῥτου]ο- 

ες ἵπ επδίίο εοπεέµέιςδ, ΦΥαεςΟ ΒΕΓΠΙΟΠΕ ευαπφε[ίπ εαιδα ο. -- δογίρ- 

δέ είο. 

1) Αροοτ. Αεὶς ϱεᾱ. Ἰηριέ 1, ο κα. Ἡ, 55-- 57. 

2) Μαη Καππ ἀῑθθ πἰοΏέ σπβατηπιεηείε[]εη ποῖε 4ετ εἰπεπίπη]ίσπεπ Ἐθ- 

Ἠαπρίαηρ ἵπ εἶπθς, πε ϱ5 βο]θῖπέ, σα Έρίοες σελαϊέεπεη Τ,ουτεάς απ{ ΕρΏεΒαΒ 

ππίετ ΟἨεγβοδίοπιαβθ) Ναπιθη (ΟἨχγβοβί. οΡΡ. εᾱ. Μοπείαπεον ΥΠ, 2, 131), 

ἀ.βς5 «ο]αππες βεῖπο ὃ Βτίείο απ{ Ῥαίπιοβ σεβεμτίεῦεν Ἠαῦθ. Ώα» ἴδί εἶπε 
ἔαησ Παγπ]οβε Ἠγροί]εβε, ἄεππ οὈεπάοτέ πὶτα ρεβαβί, ἆλ5δ» ετ ἀἴε ΑΡο- 

Καϊγρ9ε α{ Ῥαΐπιος, ἀπ Εγαπρεϊατι πδοὶ ἆετ Εἴοκ]κεῖχ γον ἀοτέ ἵπ 
Έρίεεας ρεβδομτίεῦεπ Ἰαῦοα. 

8) Οἵ. Οποῃπ. ραδεἩ. εᾱ. Όοππ. Ἰ, 14 ππᾶ 414 πα Ρΐετ Ρ. Ι1Σ. 
4) Ίτει. ΠΠ, 1, 2 (Βατνεγ Ι, ϐ): ἐξέδωκε τὸ εὐαγγέλιον ἐν Ἐφέσῳ 

τῆς Ασίας διατρίβων. 

ϐ) Ρἱα Μπαρκεὶ 145 (Υαίΐσαπις 1548) Ὀεῖ Τϊδε]επᾶοτέ Ν. Τ. εᾱ. 8. 
1. 967 π. Αίῑδη. ΟΡρρ. εᾱ. Μοπέίαποοπ Ἡ, 209 Ε. Βεϊᾶε πθπηθη ἆθπ Ναπιθπ 

Αεία ύοαπηῖς, λ 



ον αγα ς 

τής Υοπ ἆοτ ΑΡίαβδιπρ απο] ἀαοί ΑροκαΙγρεο απ{ Ῥαΐπιο οἵ- 

781]6Π Ἰα986η, Ἰαῦοη βοΐπο ππγογκεπηρατα ΑΩβὶοΠί π]ο]ί γογβίε]θη 

ππο]]εῃ, Ἱαι σα ἴμτοι Ζεὶίι ἀἱο ΑροκαΙγρβο γ]εάετ τα γο]]εῃ 
ΈΠΤεΠ ΡΕΚΟΠΙΠΙΘΗ ΊαΥ. 

Ἐς ἸἹὔηπίο απο; ἀῑο Έταρο οπἰβίεηεη, οὗ πῖτ 4απ υαργ!ηρ- 

Ἱσ]ειπ βομ]αςς 4θβ Ἰ/αι]καβ ποοἩ Ὠθαίίσεη. Ώοει Ὀθείο Ζεπρο Υ 

Ιᾶρρί ης ἵπι Φή6Ἠ (οΏοη Ρ. ΙΧ. 5ᾳ.): 1, 5οἹ]εβεί πηί ἀεν Βὴσ]- 

Κε πας Εριθεβα8. οι Αιβάταο]ς ἵπι οοᾱ, Υαΐο, 405 (απίθη 

Ρ. 1607, 10---14) βο]λεϊπί οἴποι ΒοτίοΠί ἴδευ ἆαπ Τοὰ ἀας 1 οαπΏπθβΒ 

αβΖαβοἩ]ίθ8βεη. Ὠας [εῬειρεμεηπ ἆαι Ηδβ. 2 ππᾶ ν 7 απάθτεη 

Ωπε]]εη ἵη ἵμγεη Φομ]αββαὈβδομπ]ϊίίεη αολμοϊπί ἀαῑῆτ σα ΑΡΤΕΟΊΕΠ, 

ἀἆαβς ἀ4ατ ΊἨπετ γοι]ερεπάο Ῥγουμοτας απ θομ]αςς ἆειτ Εγρᾶππαπρ 

Ῥοάτβϊρ παν, ᾱ. Ἡ. ἀἆαβθ ο Κοῖπο Ετζᾶμ]Ιαπς τοπι Τοάο ἆθβ 

10παπηπς6β οπ{Π]α]{, βοπάστη πα ἀ4αν ἨήοκκοἩν γοη Ῥαίπιοβ Φ6ΒΙΟΒΒ. 

Μαη Ἰ«ῦπηίο {61Π6Υ ἆαβ Ἰ/ουί ἆθβ ο]αππαβ (απίεη Ρ. δ, 1) αἲβ 

οἴπαη Ῥγοίθεί 6ερεη ἀἱο αἰίεη απ{ ἆοἨ. 1, 2 {αβδοπάεν Τταάϊ- 

Ποποη γοη ο6ἴπαοπ Ἱιπάθιρατεη 1εβεηβαιβΡαἩΡ ἆθβδ ἆοπαππθϐ, 

8180 απο] ϱ6Ρεπ ἀἱε Ρ. 1609-1605 τα Ἰοβεπάο Ενζᾶμ]αηρ γοι- 

βίεηεη. Ἐπά]ίο] Ἱκοηπηπίο απ Πράξεις Ἰωάννου Ὀομίε]ίες Ἰοτ]ς 

απ βἱ6η οΏεηῃβδο ραί πο ἆαβ Ίμπσαβ Πράξεις τῶν ἀποστύλων 9Ἠπθ 

Βοτίολί γοπι Τοὰε ἆάξ Ηε]άεῃ εοἸἩ]ίθβεεη. ΕΒεὶ πᾶμοτει Βείτας]ι- 

ίπηπς Αἰπά αἰιο ἀΐοβο τπᾶς πὶομί βομ]α]άς. Αα άεπι ἵπ Υ 

{επ]επάσν Β]α{ΐ Ἱκαηη πἰολίς υυαβοηί]οἨ Απάςιθβ βορίαπάση Ἰαβθη 

8ἱ8 γα ιπίεη Ρ. 161, 9---166 εἰεί. Όας8 πα Ύ ἵπ ἀαπ ἸΙεϊηβίον 

Ώΐηρου ὑοίπαμ ρ]είοπ]απίοπάο Ἐγασπιοπέ Ῥ' (0οἱεί. 191) ρε] 

ἄδοτ ἆθπ πιεομαπίθοὮ γοναπ]αβκίοη Φομ]αβθ γοη Ύ ποοἩ αἶπο ραίο 

Φίχοσ]ο Πίπας (ρ.161, 9---169. 19) ππᾶ Ρορίᾶιἰρί ἀῑο Ζαρε]ῦτὶρ]καϊέ 

468 6απζεἩ 7α Ῥτουμοτας. Όαβς 1, πὶομέ νο]δίαπάϊς ετπα]ίεη 1δί, 

Ῥουαῖεί ἀἱο Περεικομτίῇ, η αι ΕάϊΠο Ρρτῖποερθ (οῬεῃ ῥρ. Υ1), 

Ἱθ]οιο Αοοῃ ἁἆαταπι πἰοηέ γοπι Ἡθιαιερεῦοι Ἠδιγάτοη Καπ, 

Ἱνθὶ] αἱ Βἰθ]ι πας ἆθπι γοη ἀἱθβεπι ριρ]οἰτίον Βίος πο ἀθο]κέ, 
ΝασοἩ ἀϊεβεπι Το] Ιδί απι Ῥομ]αδς νοη Ἰω απο] ἄρει ἀῑο ΑΑ- 

Βαπιρίίο, αἱδο ἄροαι οἶποι γγαπάθιραγθη 1εβοπβαιδραης 498 ὁο- 

Ἠαηη6β Ὀογϊοβίεί ϱΘΥΥΘΒΟΠ, πγῖο π ππδῖηοπι ϱγἱοσμίδομεπ Τοχί. ΒΙΟβ- 

βοτ Ῥο]δῖη Ιδί ἀῑε Βοοδασπίππς ἄνοι ἆοπ Υαΐῑς. 400, ἆθππ πας] 

Βϊτο]ι Ῥτο]]. ΙΧΧ οπί]λδ]έ αποἩ ἀἆϊθβοι ἀῑο ρ]είοῖο Ἐπσαμ]αης. 

468 Ῥτοσλμοταβ πῖομί, αΏθτ ἀῑο Ώγπορβθ οπἰηποτί 86 Ῥοδδμπηπιί ἄαταη, 

Ἰπάθπι βἱθ ἆεπ Αροβίοι ἆαδ Ἐναπροβαπι αιί ῬαΐποῬ ἀἰοίτεῃ, η]οΠί νθ 

Ίθπα Ἠβδ. βομτοίρει ]9αύ, 



--Ἡ -- 

:Ἔστπος ἴδέ ἀἱο Ἡοποπρυης ἀῑθθος Βομ]αβκαῦκο]πίς ἐγοί ἆοβ 
Απε[α]]ς πο ᾶρει Ζειρον ἆαταπι οἶπο ραίο, υγαῖ] ἀῑε Ἠδε. τοπ Β 

αἳ πι” ϱ) πῖ 4οτ ἄταρρο Ν Ρ3 πιὸ μ]αγ 5ο οἰπίτᾶσμας Ζᾳδαπι- 

πιοηρεΏῃ. Απββοτ οι αἰίβ]ανίβομεν Πευογεείσαηπρ οπί]ᾶ]έ απο] 

ἀἱς αππιεπίθε]α Ἱοπὶρείεης Αομη]ϊοίιος. Ἐπά]ο] Ιδί ο8 ἵπ 4ο 

Ἰμίοταίαν ἀϊθβει αίππς Ίαν οίννας 5ο ανῦμπ]ίσμες, ἆ.88 

του απαηρτοϊσπθτεν ΕνμΊπηρεη ἀετ ἆεπ Τοὰ ἀε5 Ηείῆρεν 

ἀατβίε]]επάα Τ]αι! ε]υείᾶπάϊρ γετυγοεῖϊίεί παπά γετατοεϊεί ννατάθ, 

πγθὶ] πιαη απ 5οἶπεοπι εάβολίηϊκίας οἶπο πῖομί Ζζα Ίαηπρο Τ,αοβίοῃ 

βεταᾷο ἀἱεδεβ Γπ]α]{5 Ἰαβαπ ννο]]ία1). Ὀπετιῦτί 4ἆαρερει Ιδί 68. 

4888 οἶπο ϱτῦβκοτο Ἰ,ορεπάθ 8ο ϱαη7 ομπο πτκ]σπεῃ ΒοἨ]αβθ ϱ6- 

ἀϊο]ίοί πνοτάση βεὶ. ῬΏοετ τάιδε]παβο Φομ]αςς ἆαγ ΚαποπΙβεἩΠοδΏ 

Αροβίε]βοεβολἰε]μίαο Κοηπίο π]ομέ σα Ναεμαμπιππρ τεῖπεη. 

δ. 6. Οµμαγακίεν ππᾶ Ζοῖϊί ἆο5 Ῥτοελογαβ. 

Ἐῑπο ππτίεμίρετο Ὑοτβίε]]απρ γοη ἆθι Ατί ἀϊορες Βαο]οςβ Καπῃ 

ΠΠΔΏ ΚαΠΠΙ ΑΤΒΕΡΓΕΕΠΘΠ αἷν ΤΗΙο, πεπη ες πτίποϊ]έ, 65 φαὶ εἶπο 

απιρ{ἰδείπια οοἰ[εοίίο ἀει αἰθκϊτομ]οπεη βαρεηπ Ἀθει ζομαπποβ2). 

πι ανπεϊίεν Τε] ἀΐεδει Επ]εϊαης ἵΚΟΠΙΠΙΕΠ ἀἶοθο Ῥασοῃ 7ΠπΠι 

Εεὔβείου Τ]οί] σαν Εττίοταης, ππά 68 ἴδί Ιείεμέ Ζα βεμἩπ, ἆαβ8 

Καππι οἶπο οἰηᾷῖρε τοη Ῥτοσποτας γοτατΏεϊεεί Ιδί. Αα]έορίο ππά 

γετυτοαϊξείδίε ῶαρο {Γεἰοτί ἆοπ οϊαππθς γοτ αἶ]οπι απάθτη αἱδ ἀ4θῃ 

τησ ἁπ]σίεη 5): ἸΚεαῖπ οτί ἆατοηπ Ῥεῖ Ῥτοσποιαδ. Ἐίπο Εταα 

αί ει ἴμπι {τεῖ]οι π]εμέ απρεάϊολίαί αὖΏοτ Ζαπι Ἐτεππά ἆθβ 

Ἠάαβ]ίομεπ παπά εἰε]ίοιεν 1εῦεπβ Ἰαί οι ἴπη σοπιβοΏί. Τἱ6βος 

1) Βεϊερῖεῖο Ιεξετί ϱεταᾶο ἀῑε ολαππεε]εσεπάε τεϊομΠεΠ. Ἐβ βἱεὈί 
Ἰαεϊπίβομς, αντῖδε]α, αγπιεηίφεϊα, Ὀ6ί πᾶμοτοι Βείτασλίαπς αποἩ ρτῖθ- 

ομίβοῖια Ώατκίε]]απρεν νοτη ΤεὈθηβαπβραηᾳ ἆθδ ζοΠαππθΒ, πγθῖο]α ας φε]ῦ- 

βιᾶπαϊρε Ἐταρπιεπίο {οπίβερβαησέ γνατᾶςη. 8. ἀαψ γγείέετ ππίθη π. Έπαρπι, ΤΙ 

ἵπ ἀετ Επ]. Βεπεικίο. Ο6. ἀῑε αἱπεπιείπθ Απραῦθ ἵπ ἆθτ Ὑοττοάρ ἆθβ 

»Απίοβης΄' σα Αὐάϊας Ὀοῖ Εαῦτῖο. οοᾱ. Ῥεειάερ. Ν. Τί Ἡ, 990. 

2) Αεΐα Τ]οπιας Ῥτο]. ΤΧΧΥΠ: ΤΙ ΧΧΙΧ Αππιοζῖς, 

ϐ) Ὑοηπ ἆεη σαἩ]οβεν Ῥέθ]]επ, γγε]ο]ιε οῖι πππιδρ]ίοἩ αἷἱο σα ἄθῃ 1,6ιι- 

οἹπβ[ταρπιεπίεπ οἴμτεη Κοπηίθ, ποΐσί εἶπο ῬβεπάοσλεγβοβίοπιῖβοΏθ (Μοπί- 

{πποοῃ ΥΠ, 2, 246) Ῥθβοπάςτς ἀειε]ίοῖι, πο 5οΏχ ύοἴαππος Εάν ἀἱο Υ- 

Εἰπί(ᾶ: ας (Ψρίδεῖι απροβειεη πιτάρο. Ῥείταθ ππᾶ οἴβηπθβ Ἰγογάθη ΥΟΝ 
6ερις σης Βεκίείπηρ ἀ4εβ Ῥαβδαπιαμ]θς αὈροθολίο]κέ (Ίμπο, 29, 8), ἕνα δει- 
χδῇ ὅτι καὶ τῆς σεμνογαµίας καὶ τῆς παρθενίας ἅπλωται τὸ δῶρον. 

πι Λ. 



-- Π -- 

οἹαππθ Ἰδέ π]οΏέ ρεβαπάέ, Μαπηπ παπά Ἰαίρ ππι ἆαι Ἐτὐπηπϊρ- 
Ἰκαῖί ννι]]οη γοη οἰπαπάςι 7 Τ6ἴβΒ6Π. (ΤΡ. τὸ, 10 544). Ἐτ νει- 

ΠΠ ἆαν απ ποπίθατεη Έταα σᾳπι Κἰπάειβορεη (ο{. Ρ. τ4ἆ---ττ): 
ΊΥΘΏΠ 6Η ἴπβ Ἠαις τά, πηγα ἀἱο ἵπ Ῥὔβδου Ὑ/οίιεη Περεπάο ται 

5] οἰκο. οπίθαπάαη (Ρ. 110, 16), παπά ἵπ 2ἈτηΙομεῃ Ἰογίεν ντα 

πΐει ἀἱο ΕαπιΠαπ]ίεῦο οοβοµ]]άοτί (ρ. ὅ8--θ0). ιν Ππάεη οἱ 

Ῥτοσ]μοι!β πΙοΏίδ γοηπ ἆθπ βοπῦποη ἆπτομ ΟἸεπιθηβ Α]οχ. (0π1β 

ἀϊν. 8. 49), ἨΠϊετοηπγπιαβ (Όοππα. ἵη αρ. αἲ αἱ. Ἱ. Π1, Υα]]ατβὶ 

ὨΩατίαιςς. ΥΠ, 6968), Οπββίαη (8. ππίοη 7αρ. 190, 8) τα. Α. απ{θο- 

παλτίεῃ ἨγᾶΠΙαπΡεη γοη το]αίίνεν (αἰαπὈννγάιρ]καῖίς πὶομί ἆθῃ 

αἱίοῃ ΜΥίμαβ γοπι πηπβομᾶάΠομαεπ ἱ1ρεσλεν (απίεη ρ. 201, ὁτ). 
ιο Ῥτουμογας αἶοἨ πα ἀαοι Τγαάιίοη γοπι Ῥαϊπιοβεχί] αὐροίαῃ- 

4αη Ἰαί, Ἠαί βἱοἩ φεζεὶρί Ῥ. ΧΙΙΥΠΙ 6αα. ἴπ απάετεῃ Ραποίεη πιαρ 

6; Ἱοπῖρεν Απ]αβθ ρεμαδί Ἠαβεῃ, ἀαξ Ὀερετ]είετίο ἀπτοιμ Εγ{η- 

ἀπηρφεη Ζᾳ γετάτᾶηρεῃπ. Αὖετ ἆαβς υγ 65 Ἠΐθν ἴπι Υ0βΒΕΠ απᾶ 

(αηπεἩ πέ οἴποι {οῖεη Πἱοβίππρ τα (απ Ἠαβεπ, πππββ Ζπ6ΥΑί 

οικαηπί Ἱποτάεῃ, οἶο πιαη πας] εἶπεν ογαίρεη {αάἰοπε]]ῃ 

νιπάΙαρο ἆεν ΕΙάμ]αης {οΥβοµεηΠ ἹΚαππ. ἈΒεπεϊομπεπά βἰπά 

ΒΟΊΟΠ ἀῑο Ναπιοη, ΒοποΠ] ἆἀῑο σοοργαρηϊκοπεῃ αἱ ἀῑο Ῥετεῦπ- 

Πομοι 1). «ὁοταβα]επι, (θἱΠβοπηαηθ, «ορῤρο, Εβγρί6ῦ, ΑβίΘ6Π, Β6- 

Ἰοποῖα, ΑπίιοοΠίθη, ΕΡΠΘΡΙΒ, Ῥαίπιοβ οἶπά ἀἱο οἰπηίφθυ ΥΠ ΕΠ 

Οεγή]οΠ]καίίεπ. Αα απάστοπ αχἰβῖτεη οπίνγοᾶεν ἄθαι]απρί πὶοΏί 

οἆθι ἆοοῇ πῖομέ ἆα, ππο βίο παο]ι Ῥτουμογαβ Περεπ βὀ]]οπ. Ἐίς- 

Ώρπει αἶπά ἀἱθ Ονίο ΜανπιατθοἨ, Καΐοϊία, Ερίκατοβ, ἨΜγτεοῃ, 

ΤοβΊ1οβ Ὀδί Ἐρ]ιαρας οοι απί ἀαι Ἐαλνί γοη 4α πας] Ῥαίπιοβ; 

6Ώθηβο ἀῑς αιι{ Ῥαίπιοβ ρο]οραποῃ ΦίΔάΐο Ῥμογα, Μγτίπαβα, Κατοβ, 

4ἱε Ῥ]ῆΐπο οἆει Βαπ]ϊο]]κοϊίοη Τοροβ Απίοπιίάος, Βίοι Ὠοπποίϊα, 

Ίμγια, ΡΠ]ορῖοἨ, Καίαφίαςῖς, Τπαρο]θ, Ῥιαβίοτίοη, Ῥτοσ]αίοροβ, 

ΤΈγολίοἩ, ΒοαγΒ, εἶπ Εἶαβς Ἰωγ]κος απ{ Ῥαΐπιος. Ύοη ἀΐθβοι Ἰς]είπεπ 

1ηβ6] Ἰαί Ῥτουμονας οἶπα Ὑοχβί]]αηρ, ππε]ο]ο απ Φἰο]]εη οἆει 

(ῳΎροιπ Ῥθ6βδογ Ῥραᾶββαη πγάο, Φίθ πηὶγᾶ γοη αἴπθπι Ὀδβοπάθγη 

Μίαἰμα]ίου γοινγα]ίεί 2), 18 πας ϱΥο886: πά Ἰκείποπ ΒίΔάίοπ Ῥο- 

Απ Ζαν ΜΙιεεἰοπίαπς ἆον 1απάβομαβ ρερταποΠί «οπαππθβ 

ϐ Μοπαίο ρ. 108, 9. Μαπ πιαομί ἠρογπαπρί Ὀοίγασβί]]ο]α Ἠοίβεῃ 

αι{ 4. Τηβο] (ρ. 685, 19: 11Τ, ὃ: 13950, 9. 10 8αα.), παπά σαν Εαλμτί 

1) ιο Βί6]Ιεπ νγοῖδ ἄας Ἑερίκίον ΤΙ παο]ι. : 

2) Ῥ. 58, 16: 69, ὃ: ττ, 18: 81, 15: 195, 8. Ἐβ Ιβδέ βο]ιοπ οἶπθο ἆθτ 

πασλαϊἰοο]οαπίβοπεη Ῥτον]ἱηπία]οϊπίμαί]αηπρ οπίβργθελεπᾶο Υ6ΙΏΘΒΒΟΤΙΠΡ, 

ΝΕΠΏ βία{ί ἀἆθββεη νο αἴπθιη Βία0{]α]έον ἆθτ ΟΥ]καἄθοπ σογθᾶςθί γητᾶ 8. Ζ1 

155, 9. 



Γποῦ Ῥαΐπον πας Έρμθκας ϱεῦταπελέ ΠιβΠ οἶπο Ζγίκε]ιοη[α]]ο 
40 οἆετ 14 Ταρε]). 

Ὀπίος ἆεπ ῬΏ6ΓβοΠΏαΙΠΕΠ ογἴππογη ἀῑς υγεπὶβείεν απ οβε]λίο]ίο 

οὖει Βαρο. ευ τεῖεῖο ὨἱοεΚκοτῖάος ἵπ Ερ]θ8ας πηέ εείπεπι Ῥοῦμπε 

ῬΏοπιπας, ἀαδ Μαπηπτεϊυ Ἠοπιαπα2), ἀετ ρπίο Μντοη πηέ βείπεπι 

Ἰγεῖνο Ῥ]οπε, κφοἶπει Τουμίοτ ΟἨχγεῖρρε παπά βεἴποῃ ἀτεῖ ἀετ 

Ἠλείογῖκ Ώεβίδεοπεπ βὔἨποη, πογοη Εἶπετ Αρροιοπίᾶςς Πεῖςεί, ἀῑε 

Ἐλαραατο Βαςί]ος ππὰ Οµατῖς, ΟἨΣΥΞΟ5 ππά ῬΒε]επε, ἀῑε ΙΗβίεγπε 

Ῥτοκ]ίαπο πεί ἴἨτοπι Θομῃ Βοβϊραίτος, ἀῑε τὔπιίεείπεπ Φα α]ίετ 

Μαἰτίπας ππά Τιαπτοπᾶας, ἀῑε πάεῃ Ματεοῃ, Οατας ππά Εαπξίας, 

4ος Ζεπερεϊεςίετ Ἐπελατες ππά ἀετ Βομῃ εἶπες Βο]επεη ἨοΚκας, 
4ει Ῥ]ή]οβορῖ Ματεοίες, ἀῑο Ζαπῦετετ Ἀγπορι ππά Νοείαπας, 
468 Ἰαίπέετεν Γεν Ῥ]μοτα παπά εείπε Ὀὔῦμπε Ώπος ππά Ῥο]γκατρ: 
ἀϊες αἶ]ος «ο]οῖπεῃ (εβι]άο ἀ4ετ Ῥμαπίαείο 7α «αεῖη. Εεἳ ἀεπι 

Ιεϊπίετεῃ Ἀαπιεη ἀεπκέ ἀοάετ, ἆετ ἴπ ἴπ εἶπει {ομαππεε]οσεπάα 

Περί, σαπᾶε]ςέ απ ἀεπ Ὀετιηππίεη Βϊδεμποί του Ὀπιγτπα 5). ΑΡεγ 

Ῥτοε]οτας υγεῖδς νοη βεῖπεπι Ῥοΐγκατρ πατ εὔθῃδο πο τοῦ ςεῖ- 

πεπι Ἐτπάετ τα ειζᾶλμ]εῃ, ἆαςδθ ϱτ επά]ει ὈῬεκο]τε ποτάεη ἴςί 

Ῥ. 194, 18, ππᾶ οτίηπετί απεΏ 5οη5ί ἀπτε]ι πὶσομί5 απ 4επ Ὀπιντ- 

πᾶετ. Ὀοτ Βία]α]ίετ Ααπῖα απξ πορε ἵπ Ῥοπίας Ρ. 51 εα. 
πιπςς εάςη απ 4επ απς ἀειεεῖρεπ Βίαάέ είαπιπιεπάεπ ΒΙ9ε]ᾶρετ- 

βείσοτ Ααπῖϊα οτίηπετη. Μαπ πιεῖηί, Ῥτοεβοτας5 Ἠαῦο απ5 Ερίρμα- 

πῖπς (ἀᾳ πιεης. εί. ροπά. 14 εᾱ. Ὠϊπάοτέ ΙΥ, 11, 28) αὈρεκεμτίεβεῃ, 

χαπια] Ῥτοεμοτας απςεεγ ἀ4επ σεπαπηίεη ἀτεί Ἀαπιεῃπ απεῖ ἀάς 

ὑπῆρχεν δὲ καὶ Ἕλλην πηί Ερίρμαπῖας Ρεπιεῖη Ἠαί. ΑΌοτ πεᾶετ 
Ῥιοε]ΏὈογκείπετ, πος] Καϊκετ]ῖο]ει Ὑεγνγαπάίετ, ποςῇ Ῥτοδε]γέ ἀες 

πάεπέπαπις, ποςς Βτπάετ ἀες ΟἸεπιεπς τοπ ἘῬοπι, πος Ομτῖεί, 

1) Ρ. 161, 6. Τβοπεπάοτέ σεῦταποϊέό τατ Εαλτέ απ{ οἴπετ τοῖξ νίετ Ώπ- 
ἀεικπεεϊίεν Ὀεπαπηίετ, Ειεϊ]γεῖδο βοσεἶπάεπ Βατκο τοῦ Ῥεδία ππονα (Νεπ- 

Ερίιθεαβς) 9 Ῥαΐπιος εἴππιαὶ οἴπα 19 Βίππάευ (Ἠεΐςδε ἵπ ἄεπ Οτῖεπέ Ἡ, 

256 Ε), εἴπ απάἆτος αἱ πῖεϊε ραησ 14 Βίππάεηπ (Απβ ᾱ. Πεῖ]. Ταπᾶά 8. 959). 

2) Ὑοι ἆοειτ Βίᾶτκο ππᾶ πῖοΏέ γοηπ Ἐοπ βολμεῖπί αἷε ἴπτεη Ναπιεπ τα 

Ἰαῦετ ρ. 18, 2. Ώεπη πας ἆθσι ρᾶδεί ἀληθῶς. Ὑιεμεϊοϊέ γᾶτο ἆδππ 

Όθβεες πηέ ο πῖ τῆς ῥώμησ τα Ίεφει; ἀοο]ι Ὀ]εῖοέ 4ετ Απθάταοϊ 5οπάει- 

Όατ. Ρε Βεμ]άετανς Ρ. 15. Τ--16, 4 Ιδι Οατσαίατ ἄετ πε --- 

γεικηἩρίεη ΑπιαΟπεπεαρο. 

ϐ) Εβ Ιδί απβα]Ης, ἆαπθα ἀἴεδειτ ἵπ ἀ4επ Ῥάσεη τοῦ ων Κεῖπθ 
Ἐοῖϊε αρῖε]ϊε. Ἐτ π]τᾶ πατ ἵηπ Σηεῖ Οοπιρῃαοπει ππᾶ ζπατ 2Ιεπι]οὮ ατ- 

Εεβελῖοκέ αηρευταεϊε. 5. ππίεη Ρ. 188, 12 τπ. ΤιβεΏεπάοτί, Αοΐα 4ΡοςΓ. 

Ρ. 212, 4. 



-- ων -- 

πος] Βίβο]οί ἵπ Αβίοπ!) απᾶ Ἀρετμαπρί ΠἱΙοἩίβ γοπ αἱ] ἀεπι, 

πας ἄ]ίοτο ΤγαδΙοι απδ ἆσεπι Ῥοπίκατ Ααπα ρεπιαοῃί Ἰαί, 

Ι8ί ἀἱοβοι Λαιίια ἀθδ Ῥτουμογμβ. Ὦςδ ΡΙαἱδί πα ἀἱο ΑΠΠΑἨΠΙΘ 

Νὐτῖσ, ἆαδ Ῥτουβογαβθ αηβίαί{ υπο βοηβί πιθἰθίοη εἶπεῃ ΝαΠΙΘΗ 

γοη. πιο οἆθι Ἱγεηῖρεν βΙΠηΥο]]ετ Ῥεάειίαπρ Ζα ΑβΟΠΑΠΕΠ, οἶπο 

Ἠοπιϊπίβοσηζ βοΐηοι Ἑμαπίαβίο ἀῑο ΜίΠο Ἰαί αΏποἨπιεη Ί488εῃΠ. 

Ἐ]π πνοηῖς Ώθ6ββο πιοϊνγἰγί Ιδί ἀῑο (θβία]ί ἆθδ ]άϊδοίαι θομγηῇ- 

ρε]ε]νίει Ῥ]Ηϊ]ο: ἀαππ ἆατ Ῥοι]μπηίο ΑΙοχαπάνίπεν Ἰαί ἵπ ἀ4ο 
ομτ]βί]]ο]αον Τταδιίοη οἶπο πὶοΠπί ραη7 απροάεπίεπάο Ἠο]]θ ϱο- 

αρἰεἰ(2): παπά 65 πᾶτο Ἰκοίπο ϱαΠ γοτᾶολί]ομο Ἰά6ο ϱ6ΊΠΕΒΕΗ, 

ἀαπ 1ήάϊβο]αι 1οβοβθηγο; πί ἆθπι οἩγὶδιΙοῃθη ΖΠ88ΠΠΙΠΠΘΗΖΗ- 

Ρμηρεῃ. Αὐ0οτ ἆθι ΡΠί]ο 4θβ Ῥτουμογιας 16ί οἶπ Βΐηροι 46 Ρίαάί 

Ῥμοτα απ{ Ραίπιοβ, παπά ϱ8 Ἰ]ηρί πγο οἶπο Ιτοπίο απ{ ἀ4επ ϱ108- 

ΒΟΠ ΑΙ]οροτείοη γοη ΑΙεχαπάτίοη, ἆαδθ ἀϊθβει ῬΠί]ο ἀῑο Βϊσμοι 

Μοβίβ ιπά ἆθι Ῥτορπείεη ἵπι Βίγδϊι πι άοημαππος αἰρεπείηπίρ 

»Ώ8Ο] ἀθπι Βιοηείαρεπά απβ]ορί. ΤὮβδ 18 παν ἆατ ἈΝαπιο ,ΕΠ11ο, 

46 οε]εμτίο οπάα”, ππε]ομει ἀϊεδε Ἐ2ἄμ]απρ ἀ4θδ Ῥτουμοιαβ πηέ 

(εβοΠο]ίο οἆοει Φαβο γεικηϊρβ, Αα9 ἆει Βίρε]ἱ Ἰαί ει’ Ῥοίγαβ 

ππά ακοβιβ, ἀῑο Ταδίίια Ζαᾳ ἆορρο (Λα. 9, 96) παπά Έτοσμογαβ 

(Αα, ϐθ, ὅ), παπίθτ ἆθββοη Μαθἷαο ο; Βίοι βε]θει οἰα/Ἠτί ΆΑΡου 

ἀᾳ9ς ἀοι 1,οίσίενο Ὀογοῖί οἶπο ἵπ ἀ.τ Φαρο απδρερ]άείο (θβία]ί 

66ππθ8οπ ππά πιέ ομαπης ἵπ Ὑοαιρίπάππρ βΡεβείζέ ποτᾶεη Βεῖ, 

18έ ηΙοί 2α οικοηπεῃ. Ῥτοσμοταβ βε]οδί Ππνί αἷοὰ παν αἱ οἵη 

αἱοὰ ἀαι (επιοϊπάς γοη «ογπβδαίθπι ππά αἴπεηῃ ει το ϱ9ἴπροι 

1) ΟοπβΏί, αροβίύ. ΥΠ, 8; ΥΠ, 46. Υοτρ]. ἵπι ἠὈτίρεν ]ιαρατᾶο 019- 
πηθηῖπα Ῥ. (12---14). 

2) Ναντ Οµηϊδίοη Ἰὂηποη ΊἨπ σαπι Ὑδγίαββοι ἆοιτ Ἰοἰδ]οῖί Β4ΙΟΠΙΟΒ 

βοπιαοΠί ἸαῦθοἩπ, ππᾶ γαι Ίαηδο γοι Ἡίϊδτοπγπαβ (Ῥτοι. ἵπ 1. Βα1οΠΗ., 

γαματαὶ, Οπατίαπςρ. ΙΧ, 1290). ' Έθιπαν βο]] ον πῖέ Ῥοίίβ ἵπ Ῥοπι σι- 

Βαπιπιθηροείτοβθη αοίη Ἐπδ. Ἡ. 6. ΤΠ, 17, 1: ἄοθοιρ Ἡαπιατίι 0μτοἨ. ΠΠ, 

448 οᾱ. Μανα]ί ρ. 243. Ἰπίογοβκαπί πιὔολίο ϱ5 απο] βοίῃ, ἆθη τβδδ]ηαί- 

ἴθη Απάθιίιηροη Ὠοί ΟΥΑΠΠΘΣ, Οαίεπ. νο]. Π ρ. Ὑ παςμΖιροπη. Ἐπά]οἩ 

Ία6 ἸοἨ ἵπ ἆαπι 0ο. αχ. 605 (Ζαπεί) ει ΜατοιβυΙρΠοίλιο]ς σα Ὑεποᾶϊρ, 

{ο]. τ9 --δ7 οἶπο ἀντιβολὴ Παππίσκου καὶ «Φίλωνος Ιουδαίων, τῶν παρ 

Ἠβραίοις σοφῶν πρὸς µοναχόν τινα ᾿4ναστάσιον περὶ πίστεως Χριστιανῶν 

καὶ νόµου ᾿Εβραίων. Ώα Ιδί αἰδο ἄθτ αι ἆθιῃ αἱέοῃ Πίαίος ἆοβ Απὶδίο 
νοη Ῥε]]α Ῥογήηπιίο ”ιάο Ῥαρίδοιβδ, παςἩ ἆθτ Ὑοντθᾶο 4ος ΙαἰείηίδοἹθπ 

Ὀεροιβδίπεις Ο6]ειβ (ΟΥ). οΡΡ. οᾱ. Ἡατίοι αΡΡ. Ρ. 128, 13) αἰαίο]{α]]β 

οἵη ΑΙεχαπάτίηθυ, πε βοἴποπι ποςοἩ Ῥοτή]λπηίογθη ΜΙἐρᾶτροι ππᾶ (6ΙαιΏθΠβ- 

ΒΕΠΟΒΑΒΘΙ Ῥ]ίο αἱδ Ῥο]επίκοι ϱθρεη ἆαδ ΟΠμεϊκίοπίμαπι .ΖΙΒΑΠΩΠΙΘΩΡΘ- 
βίο, --- 



Ὁ ἆθκα οἶπ1). οι Ναπιο ἀος Καΐβοτα, Ἰπε]εῖετ ἆεπ Ζοῦβηπος ἵπ 
:ἀἱο Ὑοτῦκππιπς σοφολίοκέ Ἰαῦον 5ο, πας ος ππη Ττα]αη ος 

Ἠαδτίαι) νου Ῥπουβογας ϱεπαπηί γοτάθη είπ, ἰδί ἐτεϊ]ε]ι ἀετ 

(ακομίομία οπί]εμηέ; αΌοτ 65 Ὠεάατε απο Κεῖπθς Βουγοῖδες, ἀ4άδ5 

Κεΐποι ἀῑθκοι Ναπιεη Υοη αἶίετ [ευοτίείεταης ἵπ ἀῑεεο Υετρίη- 
4πηπα πε ζο]αηπος σεβοίσὲ πποτάε Ιφί. 

Άίεηιο έαηι οἱίοδμς ΤΓεγέω κο, ιά πιαἰεγίας ᾖαῦοπιε Ἰπφαί, 

καρί Τοπι]]αη (πάν. Υα]επί. ὃ). Ώα5 εεμεῖπί αιι{ Ῥτουλβογιθ 

πολη σα Ῥαδφεῃ. τν Κεπηί αἰ]εγάῖηρε ἀῑο ἄ]τετεῃ ἑφομαππεβασίεη, 

ἀθτενπ Εχαρππεπίε ῥ. 919 8ᾳᾳ4. 2πβαπιπιεηρεβίεΗέ αἶπά. Ίνπεν Ίιαί 

ει κοῖη Βο]αβεαρί{εἶ ἵπ απιφεατΏεϊέοίος θβίαΙί ππά, πας Ἠ[ει 

που] πὶοϊέ ϱσοπεῖφί πγετάεη Καπη, ΠΙΠΟΠεΡ ΕΙππεῖπε επἰ]ε]μηέ. 

Άθετ ϱ5 5ολεῖηέ, ἆαδ φοῖη ἨὈθυαβείοτ (ερεηδαί 6εβεη ἀ1εβθΒ 

Ἠοίετοάοσα Βποῖ ἴνη γοταπ]αςςί Ἰαί, 5ἱοῦ πιδρ]σ]εί {ετη γοη ἀεπι- 

φε]ῦοη ππά ἁαπιέ γοη ἀἆοτ αἴίοηῃ Τγαδιοηυ τα Ἰαμεα, παπά ίαίί 

4εξκεῃ Ιἱερει Ρ10]6ο]ο ππά απἆετο Ἠεϊῆσο οδομίοΏίεπ παεβστ- 
υήάεη. Ὀεῦει ἀῑο Ώ]ςε]επ Μοίῖνε βεῖπετ Ὠἱομίαηπςρ ρῖεὈί 5εἸοη 

45 Βορϊείοι 1 οἰπίσε Περετεϊο]ί. Μετικπῶτάϊς ἰδί Ώεβοπάειε 

4ἷε ἆπτοι 4επ Ἀαπιεῃ ᾖοδερΏ Ρ. 106, ὃ σαπι Ὀερετῆαββ γοη Ἐτο- 

εἶοτας 5ε]ὺδέ απέσεἀςοκίο Ῥατοάϊε ἀειτ εβομίεμίε απ5 επ. ὃ9, 
Τ κα. Υἱεὶ Ρϱεπαποτ Ιδί ἀ4ετ Απδοβ]α5ς ἀῑεσειτ Εζᾶμ]πης απ 

εἶπο του Αὐάϊας (ΤΠ, 6 Εαῦτίο. «οᾱ. ρεεπάερ. Π, 461 εαα.) απβδ 
α]ίοτ ΟΩπε]]ο σεφοιδρία (δκομίομίο. Βε]ηδί ἆετ ἈΧαπιε ἀε5 Ὦο- 

βἰαίις ΚΠπρί ἵπ ἆἀεπι βοδἱραίτας ἆο5 ΈῬτουποταδ πουμ πας. 

Ζπ]είί πᾶτο απί Ῥ]αθάτα παπά ἨΗϊρρο]γί 2ατϊεκζαβεμη. Έε- 

πιετ]κοηβυγετί αἰπά ἀἱε Νασπαμπιπησεη ἆει Τμεκ]ααοίοη. απ 

τις ἆαταιξ βεποη ἀπτον ἀεπ Ὀπιείαπά αππετΚδαπι Ἱετάεν, 

4αςδς ει ἵπ ἀἆετ Πτοταίατ Ζπετεί ἆπτον ἀἶεδο Αοίεπ Ὠοσεπρίε 

Απκάτασ]ς Γῆτ ἀἱο ΒΙέε ππι ἀῑε Ταπίε: δός µοι τὴν ἐν Χριστῷ 
σφραγῖδα νου Ῥτουμοτας Ρῖς Ζππι Εἰεὶ ϱαηζ οἆει ῬεϊηαὮ πγῦτί- 

Πο] γγεάετ]ιο]ε νητά 5). ΝΙαϊέ οἶνπο ἄταπᾶ πιεῖπο 1εᾗ Ζα ρ. 144, 8 

1) 8. οῦεπ Ρ. ΤΠ Αππι, 2 ππᾶ απίεη 7α Ρ. ὃ. 
9) Ρ. 44--46 ποῦδί Οοπιπεπίατ ππᾶ τα Ρ. 151, 2. Ῥεπ Ηαάτίβη 

Ἰδί απο ἀῑε αἰανίδεῖο Ὑοταῖοη ϱ. ΧΧΠ ππᾶ ἆθτ οο. ΑπιΏτοβ. οΏεν 
Ρ. ΧνΝ. Ῥεπ Πφίοτίκεῖ τίομίρεν Ὠοπίήαη Ἠαῖ πατ Τ, απς5 Απάετετ πε]]ο. 

Ἁ) Αοΐα ΤΠπεεΙ. αἳ Ρατ]. 25 Τϊδυμεπᾶ. Αα. Ἀροοτ. Ρ. 51. Ὀεῦετ ἆεπ 

θεὔταπο]ι Ὀοεί Ῥταβοτας 5. λα ἸΓοτίτεβίδίοτ 5. Υ. σφραγίς. Ῥσ]μοι ἀϊεβε 
ῬήάΠεμε Ῥετείεμηπης φο]υδέ Ιδί πῖοϊέ αἡσπαρενδηηΠοῖ νε]. πιεῖη ΒποἨ 
ἴθει ἆειπ Ἠϊτίει ἀες Ἠετπιας Β. 154 ἓ, 142 Αππι. 2. Εεϊηδη 8ο πε ἵπ 

4επ ΤΠεεϊααείθυ ἵπ ἄθπ αἰίεῃ Ὠίΐαί. ΟἸεπεπίῖ (1αρατᾶς, τε]. ἴατ, 6ος], 



μα κα 

Λοίΐα Τ]ου]. ο. 92 οτί Ζα Ἰαῦοηπ οί. ποςἩ ο, 2ἵ οχίν. 98 πιοᾷ.; 

ἆεπη ἀἱο οί Ῥτουμοτας {ο]φεπάο ΕᾶΠ]ΗΠΡ γοη ἆσθπι 4ο Απβ- 

{ἠπταης ἆεδ απρεγοοβίεη Ὠτίμοϊϊ! Ἠπάστπάση Ἐτάναρεηπ ο- 

βοηοαϊπί αἱ Νασομαμπιιηπς τοη Τήῆος]. ο, 22. Ὠϊοψ πη]τὰ ππι 80 

παλγβολθδΙπ]σματ, ἆα ἵπ ἀἱθδοπῃ ΖβαπιπιεηΏαηρ Ρ. 145, 19 νο 

αποἈ Α8οπδί πιεμι{αο] οἶπο Αηγεάο ἆοδ «ἆο]απηθ γοτκοπιπιί, 

Ἡο]εμο΄ 4η ἀἱο Βερτίήβειης ας Ῥαπ]ας ἵπ μας]. 4 ὑπηρέτα τοῦ 

εὐλογημένου Φεοῦ οιηπηςιί. Απ ἆαδ 7ᾳΥ Απγοϊσαπρ Ρερεπ Ῥατ- 

48 ἀῑεποπάο (αδίπιαμΙ ἜΤ]αυι 419 πιἉβ πιαη Ῥοὶ Ῥτουποταβ 

Ρ. ῦ8, 11 844. ἀθπ]επ, απ 4αδ οὐχ ὁρῶ ἓν ὑμῖν καρπὸν δικαιο- 
σύνης Τ]ες]. 4 Ὠοῖ Ῥτουμ. ρ. 100, 8. -- ει ἵηπ ἆει Ηεϊίρει- 
Ἡέεταίατ, Ώοβοπάθτβ ἵπ ἀθη Ὑπίαο Ραΐταπι, Αρορμίιερπιαία τα. ἁρ]. 

ΒΑΤΙΠΙΙΙΠΡΘΗ Ώ6ββογ Ῥοπγαπάστί Ιβί, πο ο, πηγα πηέ ϱεγίπβεν 

Μή]ο πιαπομο Ἐ]οπιοπίο ἆοι Παναίο]ιπρ ἆαθβ Ῥνουμογαβ αἱ αι- 

αρτήηρ]ε] ἀετ Ὀευετ]αίογαπβ νοη «ᾖομαηπποϐ ΡαΠ7 [οπιάε ϱἵ- 

Καοπποη. Μετ]ονἩτάϊροι ποοἩ Ιδί, ἆαδ βορατ ει Ῥ]γδίοίιοριβ 
Μαΐοεν]α] Ἰιαί Ιο[εγη πιᾶββει 1). 

Φογ]θ] 5ομοῖπί παῖτ Π]ετάιτο] Ὠοπίοβοη 7ι βοαῖῃπ, ἆ4486 Ῥτο- 

οἶιογαβ πὶοΏί Ῥδβίββοι Ίναχ, ἀἱρ γοαπάσπεν Τγαβιοπον ἄδοι 

οΠαηππσ6β Ζα ΑβΑΠΙΠΙΘΙΏ, Αβοπάθτη οἴποηῃ ογραπ]σομσοηῃ ἩοπιαἨ 7α 

βο]τοίροῃ. Ὠατίπ βίεΠί οι απ{ ρ]εῖοπετ Ππίο πί ἆθι βΥτίβο] 

ογα]ίεποη »ἀοβομίομίο ἆεβ Ζερεάᾶπβεοππεβ «ὁο]λαηππθε” (οῦει 

Ρρ. ΧΧΧΙΣ). Ἐν Ππάεπ αἶομ απο]ὶ οἰπίρο βαοἩ]ΐο]αο Ὀοευογεῖη- 

ΒΙΙΠΙΠΙΙΠΡΕΏΠ ΖΙβοπεη Ὠεϊάσεη Πἱοπίαπρεῃ. Απο πας] αι βγτ]- 

Β6Π6Π (θβοΠΙοΠίο Ῥγεσμεη ἀἷο Αροβίει πασι ἨΗἰπιπιθ]ίαμτί πά 

Ῥβηρείοιπ, αΏεν ἆοομ ουεί ,οἰπίσο Ταρο“ πασμ]οτ Ζαν ΜΙβ8ΙΟΠΒ- 

ατροῖέ αα{ (τιραί, Επρ]. Τπει] Ρ. ὃ -- Ῥτουμ. Ρ. ὃ, 1 8ᾳᾳ.), 

80 ἆα89 ομαππαε ποςἩ {ῆν Ίαηρο Ζαῖί αἱ ὁἠπρ]πρ ἀαιρεβίθι]ί 

πητὰά (Νπρβμί ρ. 6. 10. 40. 48. 5δ), πᾶ]λτεπά Ῥείταθ εἴηπ αἰίοι 

Μαπη 1842). Ῥείιβ Ἠᾶ] αποἩ Ἠϊοι ἀῑο Ζαπι Αρτας] πιαἈπεπᾶο 

βιαθσοο ϱ. 76, 19) τὸν δόντα σοι τὴν ἓν κυρίῳ σφραγῖδα. ΟΕ. Βρίρπαη, 

46 ππθης, 15 (ΠΙπάοτε ΤΥ, 18, 11): τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα ἐκομίσατο, 

1) ΟΙ. πας Ῥ. 4, 9 8ᾳᾳ. ναδ Ῥοαί Ρίπα, ΒρὶοΙ. Βο]θβπῃ, ΠΠ1, 348 ἴθου 

4ἱ6 Ναίιν ἆθι Ῥομ]αηπρο Ζιι Ίθδοη Ιδί: ὅταν ἐπέλθῃ αὐτῷ ἄνθρωπος δέλων 

αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ὅλον τὸ σώμα αὐτοῦ εἲς Φάνατον παραδίδωσι, τὴν 

κεφαλὴν µόγνην φυλάσσων εως ὀφείλομεν οὖν καὶ ἡμεῖς ἓν ααιρῷ πει- 

ρασμοῦ ὅλον τὸ σῶμα εἲς θάνατον παραδοῦναι, µόνην τὴν κεφαλὴν φυ- 

λάσσοντες, τουτέστι τὸν Ἰησοῦν, τὸν Χριρτὸν μὴ ἀρνούμενοι, ὅπερ ἐποί- 
ουν οἳ ἅγιοι μάρτυρες. 

2) πρι Π, 24 κα. Οἱ. 488 πάτερ Πέτρε Ῥτοσ]. ὅ, Τ; 6, 6. ὮΏ8ρο- 



:. Βεᾶο (ρ. 4). ἵηπ Εριθεις ἐπ οαηπος Ὀοί εἴποπι Βαάεπιοϊκίετ 
'Βοευπάας ἵπ Πϊοπεί ρ. 19, πο πασἩ Ῥτοςμ. Ρ. 10 804. οί 4ετ 

Ἠαάοπιοϊκίοτίῃ Ἠοπιαπα 1). Ὠετ (το απβ ϱαηᾳ απἀοτετ Ύες- 

απ]αβκ"πς ἴπι Ῥπάςο πἹπιβεΚοπππιοπο Βομη οἶπορ Ἰοσμκίεμεπάεν 

Μαππος πὶγᾶ νο ζο]αηπος απ[ογνγοσ]έ (ρ. 20 βα.), πἱα εί ΒΏτος]. 

Ρ. 90-- 28. Είπε ρτοβ8ο Ἠο]]ο βρἰε]έ απο] Ἠ]ετ ἀῑε Ατίεπιϊς ΥΟῃ 

Ερ]ιθρις; αὖετ ην Τεπιροὶ πηῖτά πὶομέ Ὕο Ὠεὶί ΡτοςἩ. Ρ. 49 

ἀατοῖ αἷπ Ἠαπάει σεγεῦτέ, εοπάοτα πατ ἴπτ ῬΒΠά νου ἀ4ετ Ὀε- 

Κοαμτίοη Ἰοηρο Ἰογαπίοτρετίβεεη Ρ. 46 τα. 6ῦ ο{, Ῥτοςμ. ρ. 55. 

Α]]ες Απάστο ἰδί γογβεπ]εάεπ. Ἡ ἄπτεπά Ῥτου]μοτας Ῥαΐπιο πιεΏ 

αἷς Έρίορας νγετ]ειτ]ο]έ, Ἰαί ἀεν Όγτετ πατ εἶπ Εκ ομπε Οτί 

ππά οἶνπο Ἐτεϊρηϊςεο. Κείη εἰπχίρει Ῥετεοῃ- οὔει Οτίβηαπιε αἳδ- 

βεγ «εγιβα]επι ππά Ἐρμεεις, Ῥείτας, ὁομαππες ππὰ ὁἑακοῦας Ιδί 

Ὀοἱάεη Φομτϊθκίε]]θγη βεπιεϊηβαπι. Ὠ]ϊε Ἠεῖεε τοη Ῥα]ᾶείϊπα πας] 

Ἐρ]οβας πιαεμέ «οἨαηποςβ πας] ἀαοπι Ὄντετ ομπο Ἱερ]εμας ΑΡεΠ- 

ίεπετ ἵῃ 48 Τασεπ 7α Ἐτπεβς Ρ. δ. Ἐν ἴδί Πεν ἆετ οππρίτᾶπ]σ]ιε 

Ρ. ὔ. 10. ου θείπεπι Τοάο Ιδί πὶομί Απάετες Ζα ππε]άεπ, αἱς 

4ᾳδα οί ἴωπ ἵῃπ φοῖπετ ἨΠίο απ{ ἀεπι Ῥετρε Ῥερταβεῃ Ἰαί, 

πο ἆεπ Μοβες απί ἀεπι Ῥετρε Ἀεβο Ρ. ὅδ. Βίε Ῥεϊάεν Εγζδ]- 

. Ίαπρ ϱε]οπ αἶπο πίεΒέ πα ππαρηᾶπαίς πεῦθῃ εἰπαπάει Ἠας, 8ΟΠ- 
4θτη πγλάεγαρτεέμεη βἶοὮ ἵπ ἆεπ οπίδελεϊἀεπάκίοη Ῥπποίεπ. Ὠἱα 

αηβορεῦεπεν Βετϊπτπηρεη ετκ]ᾶτεῃ αἶοῦ πῖελί απς εἶπεγ φεπιεῖη- 

καπιεη Οταπάφο]ισίθε, φοπάθτη ας ἀθγ υγοϊίεν Ὑετυτείέαπς εἰπίσοτ 

πηβαςΗπηπιίοτ Τταάιβοπεν ππά σεκολΙο]κυγίἀτίσει Μείπαηρεη 2). 
Ἠ/αππ Ῥτουποτας φεδομτίεβεῃ Ἰαί, Υειπιας παπά ση] 1οἳ πὶοἰί 

πε Βοκέπιπιέ]οϊέ βαΡεη. ὨὈῖε γογμαπάεπενπ Παπάκολμτίῖεῃ πιαοβθη 

ες πατ παλγασλμεϊπ]]σΙ, ἆαξς ἆαδ Βπο] υγεπὶρείεηα τοι ἀεπι ο. 900 
βοαβεμτίερεη βεὶ. Ώεπη ἀἱε ἄ]ίοείο ἀαθτίο του 1092-1054 επί- 

Ἠα]έ ἆεπ ἜΤεχί ἀετ ΙπίετροΗτίεη Ἠεεεηβίοη πῖοπέ πιεητ π 

βο]ν τεῖπες (εδίαΙί (οὔεη Ρρ. ΧΙΥ. ΧΣΙΣ. ΧΧΣΥΙ). ΡΒἱο ἀεπι 

Χ. «αὐτηππάετί ζαβεδομτίεῦεπο Ἠδ. ΡΙ (οΏεηπ Ρ. ΧΙ) Παί εἴπεῃ 

6επ αρτῖοπέ π]ομέ ἆά8δ απ οπαππεἈ σετο]άείε ἸΓοτί Ρ. 6, 5. Ἐβ ἶδί παχ 

εἶπ ετρ]εῖοα, ππᾶά αποῃ ἄετ Έγτει αρτ]οΏέ γοη ἀες ζπρεπά 48 οἴαβηπεβ 

ταῖς Εἰπεσμτάπκαηρς: ρεἶῃπ οὕπρῆῃπρ απι Κδτρει υπᾶ Ἠδπετ αἷςδ 4ετ ϱ4η79 

Έταησ βεῖπετ Ἐτήάετ΄' ρ. 10, αυτ. Τεχί ρ. Χ'. 

4) Εβ πηῖτᾶ βεὔνγετ απ{ζακ]ᾶτεπ βεῖῃ, να ἀἴθθο ετίπάπηπς ἀε8 ᾖο- 

Ἠαππθς πι εἴπεπι ὄβεπείοπεπ Ῥαάφ ἵπ Ερ]εβα8 Ὀδάεπίεη βο. Ὠίε Εκ- 

ἵππεταπς απ ἀῑο Ἐντάμίαπρεν Ὀεῖ Ίτεν. ΤΠ, ὃ, 4 (ἨΠατνεγ Π, 185) απὰ 

Ἐρίρῃα. Ἰαετ. 90, 94 βἰεῖσετί πατ ἀ5 Βείτεπιάεπάς. 

2) Ὀεῦετ ἆθπ νο]ρείοηπ Ῥαποί 5. οὔθι ρ. ΧΧΧΙΣ Αα. 



ο ΝΗΕ 

πο]ί οΏοῃ γοι7Ἡρ]σοπεη Τεσί ἆαν πο ἹπίογροΗτίοη Ἠοαοθηδίοῃ. 

Ῥὶο Απ νο Νϊοείαβ ἆαεπ ΡΙουμοταβ Ῥοππίζίε, (ορεῃ Ρ. ΧΙΥ), 

Ῥουγοῖκί, ἆαβδς ἆαδ Βιο]ί ἆαπια]β πῖοπί πιεὮγ Ίπηρ ναι; παπά ἀἱθ 

Αηραῦθ, ἀ4α488 ἀῑε απππίβοο Ὑετδίοη Υογ ἆαπι δ. ἑαμτπαπάστί 

οη/δίππάεη αοῖ, Ἠαΐί τοη Φοϊίεπ ἆθ6β Ππ]ηα]ί πὶο]ί ϱοβθη Αἶσῃ. 

Ριε ταβ]πὶτίο Ἰλοἱβο, ἵπ Ἱε]ο]εν Ε{οσΠογΙβ ἀῑο ΑΡοΚαΙΥΡΑ8ο Ῥοβοῖ- 

αρί, Ἰιαί, να ἆαπΠ 8ΟΠΟΠ ἆθπι αγπιοπίβομεν Ἰεμοειβείπεν παπά ἆαπι 

Νιοείαβ Ζα (Οοτγτασίαγοη Απ]αθς ραῦ (ρ. ΧΗΝΥ Αππι.α.ρ. ΧΙΝΥΕ, 

18ἱ απ{ ἆοπι Βοάεπ ἆἀαι ρτ]εοβπῖδομ τοδεπάεν Ἐίομε παν 2ν- 

αοποῃ Ὁδῦ ππά τοῦ ἀεπκβραν. ΑΡετ ἀῑο Τοπιϊπϊ Ὑετάεη βἱΟἨ 

εἰπαπάςτ Ῥοάειίεπά πᾶ]ει αν Ίο]κεη Ἰαββοῃ. [Ὠαβφ ἆαδ ῬΒαο]Ἀ πὶοηί 

πΥΟΗΙ γογ ἆαπι ὅ. φαλτμαπάετί ϱεβδομτίεΏεη βείη Καππ, {ο]ρί βοΊιοῃ 

4αταιςΒ, 458 Ἠῖαι αἶπο γο]]γαῖο]ο ππᾶ ϱ1Υ088 γοτροβίο]]ίο Ιηβε]- 

Ρτονἱη” αἱ νο] οἰτ]απὶκΙτὲ παπά Βρῃθβαβ αἱ τοπι ὔὔεῃ- 

ἀϊοπεί ϱοιαἰπ]ρί ἀαινροβίοί τά, ππά Ζαν ἀπτοἨ αεἴπεῃ ΑΡροΡίε] 

πι ογείοη οαλτηιπάετία]). ο Κοηπίθ πιαη ἀοο] πὶομί ἀἰσμίει, 

οἷιο ἀῑο ϱουγαἱίβαπιοη Μαββιορε]π αι Καΐδει γοη Τ]ουδοβίας ἆ. αν, 

4η ἆαάςδ ἨΗεϊάσπίαπι ἵπι ϱτ]εσμίδεπαεῃ ΟτΙεπί νῦ]]ρ τοη ἀει 006υ- 

Πᾶσμο Ἰαίίοι γοιβδοἩνίπάεη Ἰάβδεῃ. Απάγειβοϊ π]γᾶ νο] αΠΕΙ- 

Ἰκαππί Ἰποιάοῃ, ἀαδ ἆαι Ὑογίαββοι ππᾶά Ποάασοίοι ἆοιτ Ῥαβομα- 

ομγοπῖ]ς, Ὑο]οποι Ῥα]ά παοἩ 6090 οεατροίίοί Ἰαί, απδ Ῥτουμογιβ 

βοΐπο Ζαμ]οη Ζ1Υ Βιορταρ]μίο 468 ἑομαηππες βομδρίο. Ἐν τεοποί 

9 «αμτο Αι[οηί]α]ί, ἵη Ἐρ]αρις του ἀαεπι ΕσΙΙ, 10 αμτο Εκ] απί 

Ῥαΐπιοβ, 96 οα]το ἵπ Ερ]θ6βας του ἄεν ΠἰοκκεΙν Ρἱ8 Ζαπι Τος, 

υπᾷ 9 οΠαπηθΒ αἰτρί 100 αΐτο τ Μοπαίο αἰί”), Ρ6πα" 80 ίθ 

ηβο] Ῥτοσ]ιογαβ. ἨἘοὶ Ῥπουμογιβ ἰδὲ ἀϊοθο Αἀάῑῆοι πἰοΏέ γο]]- 

70βε6ἨΠ, 3γογ ἀἱο Ῥοβίεῃ αἰπᾶ 7πδαπιπιεηροβίε]]έΣ). Ίεπη ΠιαΗ 

ἀἱο Ζπνγϊδοποηπεϊί Ἰπίδοπεπ ἆετ Ἠιπιπιε]αμνέ ὅσα απᾶ ἆετῃ 

Αυίρτας] ἆει ΑΡροβίεΙ παςἩ αἰίοπτ Ὑοιραης απ{ 19 ζαμτο ο- 

τουηπεί1), 5ο οτρῖρἰ αἰοι {ντ ἆεπ Το ἆαβ ἆομαπποφ ᾱ. ἆ. 69 

1) Ῥτουῃ. Ρ. 151, 2: 162, 2 οἵ, 44, 16: 188 2--4. Απο ἀῑρ αγτῖβο]ιθ 

οβοβΙοΠίθ, Ἱε]οπθ Αβἶο] Ἐρ]θβιθ 8ο νῦ]ίρ πο Ἐάθθβθα ἆπτο] ἆομαππθϐ 
οϊβαπ]κίτί ππά ἴδου αἰ]ον Έμοχεπ ἆἀοὶ βίαάξ ἀἱο Κτθιπο απ{σονο]Ώίθί 

βοϊη ]ᾶ8δί (Ἠτίρ]ί Τ, 95), νο 68 ἀῑο βίεῦεπ Φομ]ᾶ{ογ ἵπι 98. ζαμτο Τ18ο- 

ἀοβῖις ἀθ8 (τοββοη ϱθ8αοΏτπ Ἠαῦοπ βο]]οπ, Ίκαππ πίἰοπί Υοτ ἆθπι δ. ζ8Ἡτ- 

Ἠαπάστί οηἰβίαπάθη Αθ. Άγουν απο] πἰοΏέ γγοδΙ αρᾶίος; ἆθηπ οἶπο ΥΟΙ- 

Ἠαπάεπο Ἠδ. ρεμῦτέ ἆθπι 6. ζαιπιπᾶςτί απ. 

2) ΟἨτοἨ. Ρ88ΟΠ. ο. Ὠἰπάοτί 1, 461. 6--9: 4Ττ0, 18 κα. 

ϐ) οἵ, ρ. 162, ὅ--θ ο. ρ. 7, 18: 80, 7: 117, 1. 

4) Ῥιαθᾶϊο, Ρεμ Ῥοαί ΗΠρεπ{ε]ά Νον. Τ, οχίτα ο8η. 1Υ, ὔ8, 9; Αροι- 



νο δι αλ ώμος κα δή 

πας ἆον Ηἰπιπιε]{αλγέ, παπά οίντα 90---100 ρ. 0Ἠτ, Όας ἵεί ἀεπκ- 
Όατ παπά ἵπ αἰον υγἀεταρταςδίο8. Ώαάρερεη δεί ἀῑο Ῥαβε]α- 
εἰτοπῖκ ἀ4οπ οϊαππος Κατ γοι ἀοὶ Ζοτείῦταπς «6εΓάδαΙεΠ5, Πας] 

4επι Τοᾶε ἀά5 ακοῦας πας Ερηθδας σεµΏ (Ρ. 4601, 6 οἴ. 400, 11), 

ππίοτ Ὀοπίαη πας Ῥαΐπιος γετραπηέ πετάεη Ρ. 401, 90, ππίετ 

Νετνα ζυτο]κεμτοῃ Ρ. 4609, Τ, ππὰ ἴπι Τ. ζαβτο Ττα]αης ίετΏεῃ 

ρ. 4τ0, 18 οἳ. Ἱ. Ὁ κ.α. Ίο υἱείροη 4 ἀῑε 26 ᾖαμτε πας] ἀετ 

Εοκκεῖς Υοη Ῥαΐπιοςὸ Ὠΐοβε Υογπίττανς Ὀευγεῖκέ ἀῑε ΑΡΗΚηΡΕΙΡ- 

Κεῖέ ἀοι Ῥαφολιαελτοπῖ]ς γοῦ Ῥτουβοτας. Ώαπη γῖτὰ 65 απιοῖι ναΙΓ- 

ε]ιοϊη]οι, ἆάδς δἱε οὐεχ ἴωτ ενᾶΗταπιαηη απ ἄταπά ἀ4ε5 Ῥτο- 

οἶνοτας γοπ ἆθπι Οπρίπα]ο ἀες ομαηππεδεναπφε[ίαπις ἵπ Έρ]εραΒ 

πγοῖας 1). Βομνγοτ]οὮ πηῖγά ππαη απ{ ἆεπ Γπίέετεομ]εά εἴπ απῖεβί 

Ίερει ἀἩτίεῃ, ἆδ8 παςἩ Ῥγοε]οτας ζομαππος ἀῑεμτί Ἠαῖ, ἀῑε Ῥα- 

αεἰασμτοπίκαμετ Υοη εἴπεπῃ ἐδιόχειρον τεὰεί, ἆα π. Β. απεῃ Ὁτ- 

Καπάεπ, ἀῑε πατ είπα εἰσεηλμᾶπάϊίς απίετεεμτίεΏεη Ἱππτάεπ, 80 

6επαππί Ἱετάεν7). Ώου] ἴδέ ϱ5 ππαμτεςΠμαϊπ]ο], ἀ58 πιαΠ 5ΕΠοἨ 

τατ Ζεϊι ἀεβ Ῥτουμοτας ἵη Ερῃεεας εἶπο αἰίε Ῥαρίεγιαπάκεβτί 

Ῥοδα55, πε]ε]α πια Γήτ ἀῑε [Γτεσμσ]ι ἨΙε]Ε, ππά ϱ5 πῖτά Κεῖπε Ετ 

Ππάπης ἀει Ραφεμακτοπῖκ βείη, ἀ4α55 ἀατῖη «οἱ. 19,14 ερίτη είαϊί 

ἕκτη 6εδεητίεβεη φἰαπά. 
Ῥιε Ἠϊετηας] εἶσ] εγφεθεπάο ΑὈ[αβεπηραζοῖε, οίντα 400-000, 

Καππ ππαπ ἀαάπτε]ι ποπ πᾶ]ετ Ώδβῆπιπιεῃ, ἀα55 Ῥεεπάορο]γ- 

Κταίος ἵπ είπεπι ΤεΏεη ἀας5 ΤΙπιοίμεπς ππίετ εγ]οσεπετ Βεταίαπς 

αυ{ Ιτεπᾶας απ5 Ῥτοεποτας ἀἷε Νοῦσ ρεδομΌρί Ἰαί, ὁόομαππες 

πεί ἀπτε] εἶπεν ΦομϊβΌταςὮ απ ἀῑο ΚΗδία ου Ερμεεας ςεδεβμ]ετ- 

ἀετί ποτάεηΣ):; ἀεπηπ ἀῑε Ζεῖϊί 4ε. Βεεπἀορο]γκταίε ]ᾷςεί 5ἰοῖι 

Ἰοπῖας Ὀεῖ Ἐπεεῦ. Ἡ. 6. Ἡ, 18, 14. Ὠαπί Ἠᾶπσεη απο] ἀῑο 11 ζαμτο στ- 
ΒΑΠΙΠΕΘΠ, πε]οῖε Ματῖα παο] ἀεπ Τοᾶρ ὦθδα ποςι ρε]οῦὈέ Παῦεηπ 8ο]! 

(Ἠιρρο]. Τπεῦαπ. Ὀεῖ Βαβπασο, Τήμθβαατ. πιοπιπα. ΠΠ, 1, 2τ. 29. 95): 

4επηπ παε ἴἨτεπι Ἐπάες Ρε]εη ἀῑο Αροβίο] ἵπ αἴ]ο ἸΓε]έ πας] Ῥοεμογαβ 

Ρ. 4 ππᾶ απο] πας] Ίεπεπῃ Ἠ]ρροϊγίας: ἴπι Ἠατφε ἆεφ ζο]αππες τα ὅζοτα- 

βα]επῃ 8ο]! Ματία οπίδολ]α{εν δεῖπ. Ἀαο] ἀεπ ἀεπίίομεπ Βέε]εῃ Ιδί ἀῑε 
ππάεπ{Πσῖα ππά οοτταρίο Ὀεῖ Ῥαδηασε Ρ. 356 τα νοταίε]η. 

4) Ότο. Ῥαφο]. ΤΙ, 11. ώρα ἦν ὡσεὶ τρίτη”, καθὼς τὰ ἀκριβῆ 
βιβλία περιέχει αὐτό τε τὸ Ἰδιόχειρον τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὅπερ µέχρι τοῦ 

νῦν πεφύλακται χάριτι 9εοῦ ἓν τῇ Ἐφεσίων ἁγιωτάτη ἐκκλησίᾳ καὶ ὑπὸ 
τῶν πιστῶν ἐκεῖσε προσκυγεῖται. ἨΒαββεῖρε ῥρ. 411, πατ Ἰωάννου Ἠϊπίες 

εὐαγγελιστοῦ ππᾶ Κεῖπ τοῦ γοτ νῦν. ΟΕ. Ῥτοεμ. Ρ. 158, ὃ. 
2) Ώποδηρε 8. Υγ. ἰδιόχειρογ, οἰχειόγραφον. 

ϐ) Αεΐα Τπποῦιεῖ ϱᾱ. Όβεπες Ρ. 9, 26. ΤΕΙ. δε. ρε]. Αππ. 1818 



ο ὁ ἁ η. 

αΊοἨ ηἳΣ 50ο ππροπα" Υἱο ἀῑο ἆθ Ῥεοιάορτοσμογπβθ ΏοθβίίπΙπεῃ. 

Επίρθιπηᾶβ86η παν ]ᾶφεί 8ἱοΏ αποἨ ἀῑο Ηοίπιαί ἀαΡ Ῥ{ουβοταβ απ- 

δεῦθη. Ὠας Ιδί πἰομί ΕβΥρίοη, ἆθπῃ ἀοτί Ὠαίίο πια βἱοὮ ἀῑς Αρο- 

Κα]Υῃβο πΙοΠί 1απΏεπ ]ά8βεπ;: παπά πὶομί ΚΙαἰπαρίεη, ἆθπη ἀοτί 

ΨΥΥΘΏ ἀἱο Ἱπαϊηπίβοη βΡεορταβρΠΙβοΒεπ Ὑουρίεμπηπρεπ ἆεβ Ἐτο- 

οποτας ἴθοι Έρῃαβας ππά Ῥαΐπιο (οβεπ ρ. ΠΠ εα.) αἶπαο ἵπ- 

πιδρ]ομ]καΙί. Ύοη «9 ογΠβα]επ, ΥΟΠ ᾖορρο αἱ Ἠαίΐεη, Ίο ϐ6ΡΥΡ- 

ἤβο]α Ῥο]μ]ο 1Ἠτο Ἱωαάπηρ ]ὔβο]μεπ, γοη Ῥο]ειοία αἱ Ηα[επείαάΐ 

ΑπΙΟΕἨΙΘΗΑ, απο] ΟΠ] γοη ἆθι Επίίονπαπρ πγΙβοπθη ΑπΟςΠΙΘη 

ππά Ερ]αδας Παί ο τιομίροτο Υουβίε]πηροπ 1). Ἐν πηγα ἵπ ἆθπῃ 

Ἱοβί]οπαῃ, ϱτιεομῖβομαπ γτίθη, γυἱθ]]οίοΠί ἵη Ρα]άβίίπα 7α Παιδο 

βοίπ, Ίο απο ἆαδ ϱτ]εομί8οπο Οτἰρ]παΙ ἆαι πι Ῥτοσποταβ ἴπ 

οἰπίρεη Ζ8ρεπ Ἱθοτοιηβπηπιοπάςη ΑΥΤΙΒΟΙΕΠ ἸἹερεπάο (οΏεῃ 

Ρ. ΤΝ η.) οπίδίαπάθη ααίπ πνά. Εν ὀεγαδαίοπι απά Ζακοῦτβ 

αἱ ΟΡετμιαιρί ἆαετ Ροβαπιπιίοη Κἰτομο βο]εῖπί Ῥτουμογαβ οἶη 

βοβοπάθγαβ Πηίθγεβδο σα Ἠαβοῃ. Ἠίπ Μδποι 16 οἵ πο: ἆθπῃ 

οἵπ Φο]ομαετ υγἠγάο π]οΠπί ἀἱο εἶπαῖσο Εἰροηβοπα[Π 468 ο]απῃςϐ, 

ππο]οιο ἵἨη σαπα Υουρ]ά ἀαντ Μῦπο]ο ἸἨδίίο πιαοµοη ΚὔπποηΠ, 80 

νοµ]ρ γετάπη]οα]ί Ἠαῦεηῃ (ρ. 1] βα.). Απο βρε] ἆαδ Ἐβδεη 

υπά Τιήπ]κεπ απᾷ ἀῑε ΕἨτειάε ἆαταπ οἶπο Ζα ΡΊ0Α886 Ἠο]]α οί 

ῬνοσβογΠβθ, Το] ἆαπ]κο παῖτ ἆαμοτ Ετουβογαβ αἱς εἴπειῃ Ὀουπγοιρίθι 

'.Ἐτοβογίεν ἀαι υοβίβγτίβοπεη ΚΙοΠο απ 600, ομπο γἱαὶ ἆορπια- 

ἠβο]ο ος αβ]κεϊδόῃο ΙΠίΘΙΓΘΒΒΕΠ ππά οἨπο γἱαὶ βίογίβομαε ππᾶᾷ 

βεορταρΠίδομο Κεηηίπίβρα. Βαΐπ Ῥαβ]οαπι Ἠαί 6: ϱοΠιπάθη, ΊΥΘΠΠ 

ο) απο]Ἀ ρορα]ᾶν ατγβί Ροποτάεῃ Ι6έ, πασμάεπι ἀπτομ 4ο ΒΙ]άοι- 

βἰγοιρ]καΙίεη ἆεβ αο]λίεη «αμτπαπάστί ἀἱο ἄ]ίετεη «οπαπποθ- 

αοίοη ἵη ἆοι Ὦγπαπαπίβοπεη Κίτο ππι ἆθπ Παρί ΙΠΥΘΡ ΑΠΒΕΙΠΒ 

ΒΕΙΚΟΠΗΠΙΘΏ Ί/ΑΥΘΗ. 

τι. Όοροιτ Τιοιοῖας ΟΠαΤΊΠΙΙ8. 

5.6. Ῥου βομγ[βίο]]θΓπαπιθ Τ,οπς1Η8. 

Ἠίου Ιδί οἱροπί]οι 1οποῖιβ Βο Ρίπ 1ο πᾶ]λγοπᾶά ΠποῖΠοΥ 

Ῥορομᾶβίριηρ πι ἆσθπι Τη]α]έ ἀῑεβος Βαο]ος πιεητίαο]ι σε[ταρί 

Β, 1085 {. Όεσει Ῥο]γ]κναίος αἱ Ὑοτίαββοτ οροπάα Θ. 99 ἔ, ἴδοι ἀῑθ Ζεἵί 

Β, 114. 
4) Ἐν ρορταιομέ Ζαᾳτ Επββτοῖκο νοη Ῥο]θοποία πας] ΕΡρΙμθβιΒ 40 Ταρο 

Ρ. 18, 4, ἀἱο Αγτίβομο θβολμίομίο Ἰερ]έ Ἱ. Ι. Π, 8 νοι ὀθιπβαίθπι Ρίβ 

Ἐρῃθριβ 4δ Ταρθ. «ὁο]αππθβ νου Απιοσμίθη τοσ]ληθίθ ἴπι 5. ζαμταπᾶετί 

γοη Απιζοσβίεη παο] ΕΡΠθΒΙ6 40 Μαπβίοηθη (µοναί Μαηαί, Οοποί], ΙΥ, 



ποτάοπ. Ἰδέ ἄον Βίπη ἀϊθκοτ Έχαςο, Ίπος ἀοί Μαηη ΡεπθΒΕΠ βοῖ, 

πε]ο]νος αἰοῖι ππίετ ἆθπι Ναπιου ,,]μοποῖας αἷς Βομτιβκίε]]ετ εἴη- 

βεβ]γέ Ἰαέ, 9ο γητὰ αἷο παμτδεμεϊη]οι πἶεπιαϊς Ῥεαπίνγοτίοί 

πνογάςη ΚΌππεΠ. Ίο] ἆαδορεη Ἰᾶςσδί αἶοῖ πηῖ Βἰομεγμεῖέ αἩ- 

βοῦοῃ, ποτ ππὰ πας ἀΐοθετ Βομτίβρίε]]ες δεῖη ποΠία, ἴπάεπι ες 

ἀΐεςα Μασ]ο απ]ερίο. [[πά ἆάς τα υῖβκεμ, δέ εγίε Υοταιβεείσαπς 

οἶποι τἰομέίρεη Εἰπεϊομέ ἵπ ἆθπ Οµατακίετ ει Αροβίε]ρεδοβῖομίεη 

4ος ,,Ι,εποῖας Ποτμαπρί ππά φείπετ ,,Ἠαπάετιηρεη ἀες ύομαη- 

πθς΄- ΙπεὈοκοπάτο. Απίᾶπσο ἆθθ Βἰομίσεηπ Ππάεη αἶοι νἱε]{ασ]ι 

πεταίτοιέ, αΌθι βεποῃ απδ Μαηρεὶ απ αππεπίκεμεπι Μαίετῖα] 

Ίπποι πας Απίᾶησο 1). Εβδ Καπη πὶομέ ππεῖπο Αὐδίολέ δεΐπ, Ἠ]ες 

γοι Ἰ,οποῖας ππά φαΐποπι Ἰετκ οΓδομδρίεπά σα Παπάε]π. Ε8 

πάει που] πιθὮτ αἰίο ππά πεπο Μαίετία]ίθη 5ο, πε 65 Πες 

γογεποῖέ πγοτάθη δέ, ἵπ γετατυεϊοίει (θδία]ί τα Ταρβο ρείογάἀετέ 

πγθγάθη πιῆββεη, οἳα ποτ πῄέ Ἡοβπαπρ απ{ ἀατοῃεσπ]ασεπάεν 

Ετίοὶς απ ἀῑο Αὐ[αβεππς εἶπετ Μοπορταρμίαε ἄθετ 1επεῖας ϱεῖη 

Καππ. Μί φοἳἱ 65 σεπᾶσον 7α 2εΐσεῃ, ἀἆαδς ἀῑε Πε; ἀατρεβοίθ- 

πεῦ Ἑχαρπιοπία βεῖπετ ομαππεβαείεη τοτ]ᾶπῆς ἀῑε αἰ]εῖη αἴείιεγε 

ναπά]αρε ππᾶ ἀ4επ πα(ἤτβεπεν ΑπεραπαεριηΚί 4ετ Ὀπίειεπομαπς 

Ῥήάεη. 
Ἐβ επιρβεΒ]έ αἰοῖ γοηπ εἶπετ Βἰε]]ο απβζαβεὮη, πο του Ἰμετ- 

οἵπ ρατ πἰομέ αἷς του εἴπεπι Βεβγηείε]ετ ἀῑε Βεάε 1εί. Ερὶ- 

Ρ]απῖας (απίεη ρ. 19τ, 9) Κεππέ εἴπεῃ Ἰμεπεῖαβ ας εἴπεη Μαπη 

4ἳ5δ ἀετ Ππικεῦπηρ ἄες Αροβίε]ς «οαππες, πγε]εῖετ ἵπ επιεῖη- 

βε]ιαξὲ πηῖξ ἀΐθδεπι ππά πηέ απάετοῃ (88ΙΠΠΠΠΡΕΡΕΠΟΒΕΕΠ 8ΕΠΟΠ 

τοι ΑΡίαβεπης ος ζοαπποφεγαηφε]ίαπης ἵπ ΚΙεϊπαείεη 4επ ἀοτί 

απεϊτοίοπάεν Ἱττ]εμτετη βολατί ππά ψιεάετ]μο]έ εηἰεερεηρείτείεν 

Ἰ8. Απο ππεπη ἀἱθς ἀῑο εἴπζίσο Ναολτίομέ 4εξ Αεγίναπις "θες 

1εποῖας πᾶτε, πιββείο ΤηΔΗ ΠπΠεἩππεη, ἀαδς Ερίρλαπϊας, πγε]εῖετ 

4219} ππᾶ πιβεμίο ἀῑε ἘἨεῖθε απρεῦ]οῖ] αεὮτ είς, αὓετ παἰὔτ]οῖ αἷφ 
τοβενἠτάεπίτᾶροι πἰεϊέ τα Ἐπθα ἵπ 90 Ταρδεπ (Μαπαῖ ΙΥ, 1121). 

1) Ὀπίει ἄεπ ποτ Ῥεκαππέ ᾳεποτάεπεν Ὀπίετεπεμππρεη δὲ ἀῑθ αη- 
τερεπᾶβίο εξ νου Βεαπφοῦτε, Ἰβίοῖτο ἆο Μαπίειόε εἰ απ Μαπϊολείεπιο 

1194, 1. 385 -- 425, ἀῑρ ποτη]οβεβίο ἀῑο Υονπ ἘΙεικετ, ἄῑο ΑΡοκτγρμενπ 
ἀ4ες Ν. Τε. 1798 8. 518--3559. Απι πιεϊθίεη Ἠαί αἰοῖι παπι Τ,εποῖας ΤΗ1ο 
ῬοπυΏμέ; αὖετ ζτα εἴποτ οἰπίποιπιᾶββθῃ Ζπβαππιεπμδησεπάςη Ὀπίοτειπεμαηρς, 

βεεε]ηπεῖσο ἀἄεπη Ὠατείεῖῖαπης Ἰαί 6τ ϱ8 πὶοϊέ ρεὐταολί. Αοία Τποπιαθ. 
4828 Ρ. ΙΧΧΙΥ 84α4. Αοία 88. αρο8ί. Απάτεαο οἱ Μαιμῖας. Ῥτορταηπι, 
Ἠα]]ε 1846. Ἐταρπιοπία αοίπαπη Ὦ. ζοδηπῖς α Ἰμεποῖο Ολατῖπο οοηβοτἰρίο- 

ται, Ῥατί, ]. Οβίετρτορταηπι, Ἠαί]ε 1847. 



ΝΑΙ... 

φείπο Ωπε[Ιοη αἰλογ]ίοἈ οΏσπβο ο{ί α]]κο]γοῖρεπά απιββοΏγοίβ, 

8ἱ5 παπηοη{]ΙοἩ οἰμτί, παπά Ἱηπβροβοπάτο απβ αΡοΙΥΡΠεη Ωπο]]ον 

Υιε]αβ βΙ6] αηρεαὶρηοί Ἠαΐ, Ἠΐεν οἶπεπι Ώιο]ο {οἶσο, ἵπ πγο]ομοπα 

Ποιοῖας απίο; ἆοῃ Εγοαπάεπ οἆει ΞοἩί]θιη 468 ο]απηθς ἵπ Αβίθη 

οἶπο Ἠοεγνογιαρεπάο Ἠο]ο βρὶθ]ίθ, 8ο ἆαδφ Ερίρμαπίαβ ἵππ α]]οίη 

πης Ναπιοῃ Ζα ΠΕΠΠΕΠ απά αἱ 4αβ Ἡαιρί 4ει ΜικἈπιρίοι ἆθβ 

1 9Παηπ68 ΠΙηπαβία]]οη γεγαπ]αβθί ἵνα. Όα πὶ παπ αὖοτ ἀπγο] 

Δαριβδίίη, Ῥ]μοῦτς π. Α. Υββδεη, ἆαβς ],οποίας ἆοι Ὑαγ[αββογ οἶποβ 

αροβίε]σοβολ]οΠμί]ϊομεν Ἰαι]κος Ἰἱ6β88, πγουῖη ϱἨ βἷοἩ ὮΏοβοπάθιβ 

απο] πη{ «οβαΠηθΘΒ Ῥοίαββί Ἠαίίο, 5ο αιρ]ερί βἶοι αἱδ πα(τ]οΏαίο 

Ἐν] ἅταπρ ἀετ Νασλν]οἩί ἆος Πρϊρ]αηίας, ἆαβ8 ἀἆοτ Ύ6Γ/ΑΒΒΟΥ 

Ίεπεί αΡΟΚΙΥΡΠεΠ ΑΡροβίε]ρεδοΠμϊοΒίο βἰο] βε]ρρί αἱς πη]απάε]πάς 

Ῥοδίβοη, αἱ Ζαϊίροποββεν, Ἐποιπά οάοι Φο]μί]οτ ἆθβθ 2οἸαππθβ 

οιηρα{(ἡ τί Παίίο ππά Ζαν απίευ ἆθπῃ Ναπιοη Τοποῖας. Ὠίἶαο απ 

ἀ6υβε]θεη Θίθ]ΙΙο 8ἱοἩ Ππάεπάεπ Απραβοπ ἀε5 Ερὶρ]απίας ἄθαι 

ἀἱ6 γοη ομαηπθς πᾶ βείπει Βομβ]ονη Ὀδβίτ]ίοποη Ι1Γ1οΏΥΟΙ 

βἶηά ροοἱρποί, ]εάεη Ζνγαϊίοι ἆαται σα Ῥοβεϊάροπ, ἆαβε Ερίρ]α- 

π]ας Π16γ απ5 οἴποτ βομτΙ{ΠΙοηεῃ (πο]]ε φοἩδρί, Ῥο]οι ἀας {Πέ 

α{, ἆαβς Ἠϊετ Ώσπιαβ παπά ΗΘΙΠΙΟΦΟΘΠΘΒ, πο]οπο Ῥαπ]ας πάσι 

πηί οἴπαπάςι ἵπ Ὑοτρίπάππρ ϱοβοίζέ, ποσο ἀθαί]ο] αἱξ Ιτ]ομτου 

Ροπεϊο]πεί Ἰαίΐο 1), ει ϱοΓαάἀςδο ζπβαπηπιθηρθβίε]έ παπά αἱ ἄ6ρ- 

η6Υ αροβίο]βο]αΙ 1εητο ἀατροβίε]]ί θἶπά, πγῖο ἵπ ἆθη ΤΠοσ]ακαοίοη 2). 

Ώἱο ΤΠιοο]ααοίθη Ἰκοηποι ἀἱο Ῥααν πχ αἱς {Π6ιΙοβθ 1 9ηροι 4αβ 

Ῥαπ]α5, αΌοι Περίρλπαπίας πη]χά δἷθ βομιγαγ]ῖο] αα[ οἰσοπο θ/αΗ 

πη]{ 9 ο]αηπθβ η Ὑατρίπάπηρ ϱοῦτασλί Παβον: ππά νἰο]]αίο]έ ἰδί 

ϱ5 Ὀοασμίοηβιγοίῃ, ἆαβ8 ἀθί δοβεπαππίο Ώοχοίμεις (0Ἠγοπ. Ραδο]ι, 

οἆ. Ὠϊπάοιί Π, 194) νοῦ Ώοπι8β, 4επ 6ἵ πιὶέ Ηοιπιοφοπθβ ππά 

ΡΙγρο]αβ Ζαβαπιπιοηβίθ]]{, δαρί: περὶ οὗ καὶ Ἰωάννης ὃ ἀπόστο- 
λος ἔγραψεν ,,ὲἓξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν". (41 1οἡ. 
ὃ, 19). Έειπον ποπηί Ερίρπαπίας Πίου ἀοπβε]θον Μοαντίπ{], νγε]- 

6ΠΕΠ ο: απάοτγνᾶτί5 αἱς εἶπεῃ Ώορροἱρᾶηρει ἆθβ Οον{π{Ἡ οἰπ[ή]τέ, 

ΖΥγαϊ{ε]πά, οϐ οἵ γοη ἀἴθβεπι ρεγεῦπ]ο; νογομἱοάθη βεί, αὖοι 

βἶο]οι ἵπ ἆθπι Ὀτίπαϊ], ἆ4αββ Μετιπί] ρ]αίο]ο 1,οίτο πε Οθεϊπί]ι 

ρο[ηἩτό Ίπαρο 3). Ὑοπη οἱ βἰοἩ ἆονί {ήτ ἀἱο Ἐππᾶμπιηπς ἀάθβ 

4) 9 Τίπι, 1, 18: 4, 10: Οο]. 4, 14: Ρηΐ]θπι, 94. 
9) Αοΐα ΤΠοο]. 1. 4. 12. 14. 16. Αοίΐα αροον. οᾱ, ΤϊβολοπᾶοτΕ Ρ. 40, 

41. 40. 46. 47. 

8) Ἠαογ, 28, 8: καλοῦνται δὲ πάλιν οὗτοι Ἰήηρινθιανοί, ὡς ἡ ἐλθοῦσα 

εἲς ἡμᾶς φήμη περιέχει. Ὠϊπάοτε Π, 8, 92 ο. ΠΤ, 619 ρὶοὈί φάσις πᾶς] 

οσᾶ. Ύεπ. ππά απίθ; Βοτιίππρ απ{ Ἰαου. 91, 2, ΨΥΟ φάσις πηῖέ φήμη ΨΘΟΒΒοΙ 



ο Μοτίπίι ππά κοἶποτ Απιζησοτ απ ἀῑς ἵηπι Ζαρε]κοπιπιοπο Κππάο 
» Ὀετα[ε, 8ο πιθῖπί ος ἀαπηί βομηγεγ]ῖο] εἶπαο πιϊπά]ίομο Τνγαδιίον, 

4οτοι ϱ5 ἀαπια]ς ἴθει Ῥογφοπεη ἀετ αροβίοΙκεπεν Ζεϊς ἄρει- 

Ἱατρέ πὶομέ πιεἩτ ραῦ, βοπάοτη γἰε]πιεμτ εἴπεῃ 5ο] Ιεμεη Β6- 

οί, Ἱνε]ο]οτ ἀαπ Ἀαπιοη Μοτίπίη ἀατοοί ππά σνταν ἵπ γετρίη- 

ἀππρ πας Τεητεη οὖετ Τμαίδασποῃ, ἀετεη Ττᾶρετ πας απάΘΓΕΠ 

Θπεί]επ Οετπίν ἵνατ. Ἐδ Καππ απο πὶομί ζα/{811ς βεῖπ, ἆαβ8 

Ερϊρμαπίας Ἰαυτ. 28, 8 ϱαἩ7 ἄππΗσλμ γε ἀα, πο ον ἀεπ 1,εποῖαΒ 

επ ᾶλπί, του ἀ4επ (ΕεΠ0β886Γ ἀε5 Μοτίπίῃ καβί, ἀαά55 εἷο βἶεῖι ἴῃ 

Αεῖεπ ἀ4επ Αροείεῖη πὶἀθικείζέ Ἰαθεῃπ. ἈοοἈ πετ Ζα ἀεπ]κεῃ 

ειεῦί 4ετ Κείπετπαππεη ΚΙεοῦῖαςδ οἆετ ΚΙεοβα]α». Ερϊρμαπίας 

επᾶλπί ἴπηπ ππεῖπες Ἰ/ίβδεης παγ Ἠῖα 1), πε 6τ ἀεπη απο Ὀοαί 

Ἰτεπᾶτς, Ηἱρρο]γίας παπά ἵπ 4ετ ἀεπι Ερὶρλαπίας ππά ἀεπι ΡΗΙ- 

Ἰαφίογ σεπιείηκαπι αἱ ΟΩπε]]α ἀῑεπεπάεῃ Φομτῖ πῖομί σεπαπηέ 

πητά. Ιπ ἀεπι τᾶιεε]]α[ίεη Ἐταρπιεπί 4ε5 Ηερεείρρας Ὀεῖ Επ». 

μ. ο. ΙΥ, 99, ὃ πὶτὰ ΚΙδοῦίας ἄλπ]εΙ σνία οοπβί. αροί. 1, 8 πεῦαπ 
ΒΙπΙοη αἱ ΦοημϊΏ]ει 45 ΠὨοβίμεας, οοηςί. αρο»ί. ΥΙ, 16 πεθεῃ 

ΒΙπποη αἱς Ὑετίαβεει ϱ]/ῆρετ πιηί ἆεπ Ἀαππεηπ ΟἨγῖδά απά βοἶποτ 

1ὔπρει Ῥεπεϊεμπείει Βεμτίοη ϱεπαπηί 2). Ας Ζεϊίεποβεο ἆ6β 
Ῥαπ]ας, ππε]οίετ ἵπ ἀθβεεπ ΑΏνγεβεπ]αϊέ παῖί ῷΠποῦ παοἈ Κοτίπίη 

ΕΕΚΟΠΙΠΠΕΠ, υη]τά ος ἵη ἀεπι αγπιοπίδεπεη Βτίεί 4οτ Κοτίπίμεν αἩ 

Έαπ]ας ετνᾶμηί 3). Βἱε τον Ερϊρλαπίας ἆαπεῦεῃ ρορίε]]ίέο Ναπιεῃς- 

{οσπι ΚΙεορα]ας Ππάε ο] πας ποεμ οί Ῥεεπάοϊσπαίας πεῦεῃ 

εἴπεπι Τ]μεοάοίας 8). Ὠϊῖα Ἐοτπι ΚΙεοβίας τοτίτῖξ απο] ἆθτ Ύετ- 

{αβ8εγ ἀ4ε5 βορεπαππίεη Όρας Ἱπιρετ[ίοσίππῃ ἵπ Μαμαεππι, 6ἴηπδΒ 

παΏγβο]εϊπ]ο]ι πΙδεμεη 980 ππά 408, αἶεμετ αὖοι στὶοελῖςε]ι 

6εκεμτίερεπεη Ἡ/ετ] 5). Ε5 Ρεάατ{ πο] παν ἀετ Ῥεπιεικαης, ἆάδ8 

Μετπίη οἆει ἀῑο Μετϊπεμίαπετ γγετάθη 8οηἨ8ί που] ἴπι Το] ον Ἰαςτ. 28: 
Ἠαετ. 54, τι 69, 23: Ἀποοταῖ. 19 ἵπππετ ἵη Ἀπη]ίο]ετ οίκο σοπαπηξ. 

1) Απο 7. ἙΒ. πῖεμε ἵπ ἀετ Απζμμιαης αποοταί. 12. 13. 

2) Ὠϊ6φο Βτεῖ]ε (Υ1, 16) πῖτά γοηπ εἴπεπι ΤΙποίπθιβ τοπ Κοηπβίαη- 

Ώπορο] οἴετί Ὀεῖ Εαὐυτῖο, 1, 199. 

ϐ) Ναςᾖ ἀετ πὔτηίεπεν Ὀευειβδοίσαηρ νο Ίμα 0τοσο Ὀαί ΕαὈτῖο. ΤΠ, 681: 
Ηοπιῖπες φιίάαπι Οογὐπέ]ιωπ οεπεγιωπιέ ΦΔίπΙεΟΝ εἰ Οἶοῦεις ποπιίπε, φιἱ 

ποπίογπι Πάεπι οε]επιεπίεγ πιουεπέ {ρεγδιαθογ εξ εογγιπαρεηέίδιβ 

οεγδίς, φιθιε ἕπ ρε ἐεηιεί ἑρδιῃ ΟΟΟαΥγεγε ἀἄεῦεκ. Υβ]. Βϊποῖς, Όας Βεπά- 

βεμτείθεν ἀετ Κοτίπίετ απ Ῥαπ]ας 8. 228. 

4) δᾱ Ἱταϊ. ΙΧ ρ. 192, 98 πιεῖπετ Απβρ. ποῦδί Αππι, 

5) ΟΡρρ. 0Ἠτγεοβί. οᾱ. Μοπίίαπεον ΥΠ, αρρεπᾶ. ρΡ ΟΧΟΙΣ (Ἀοσπι. 48 
τα Μαί, 24, 5): Είεπίπι Ίιοο εγαέ δἰφπιώι ῥγύπι ἀεείγισξοπίς «εγι- 

δαΐεπε, φμοᾷ Όεγε Γασίιωπ εδ. Τεπεγιωπέ επίπι Ι)οδί]ιεις εἰ δίπιοπ εἰ Ο1εο- 



-- ΙΙ. -- 

ἀαι ἀοτβρο (Οἱεοπύμν Ξ- Κλεύβιος ππὰ Ταγίδμας Ξ- Βαριησοῦς 
(Α4. 19, ϐ) 16ί. Ζνίβδοπεπ ἆθεη Μαρίει ΒΙπΟΠ, Ἱπε]ο]μεν ἆαπι Ῥείτας, - 

παπά ἆθπ Μαρῖαει Βατ]οβίβδ, Ἱε]ο]ατ ἆαπι Ραπ]ής γγηάσονβίαπάεη Ἰαί, 

βία] ἀΐεβον Εχοροί, Ἰγο]ο]θι 80 Μαπο[θβ αἲβ αροκτγρηεπ Ωπε]]εῃ 

Ἰαί οΙπΠΙΕΒΒΟΠ Ί8886Π, ἀεπβε]θεπ ΚΙεοβίαβ, ππο]ο]αεπ παοι Βρί- 

Ρ]απίας ἆαὶ ΑΡοβίοΙ «9 ο]αππθβ τιπά Τ,οποῖας ἵη Αβίεη γετρεῦ]ίο] απ 
Ῥοββοτο Ίερο Ζα Ρτίπβεη γογβασοΠί παῦθη βο]]επ. Ζα αἷ]ο ἆσπι 1δί 71 

Ῥοπιο]κεἨ, ἆαδ9 ἀαγ Φίπιοη Μαριαβ, ἹΠοομοι 8ο πιαποἨπιαὶ πι 

ΚΙαοῬίας ήιβαπιπιοηραβίθ]]έ πατάς, παςἩ ΡΙοῦτς (απίεη ρ. 210, 260) 

ἵπ 46η ΑΡροβίε]ρεβοΠἰοΠίεη ἆαβ Ιοιοίαβ αἱ Κποοηί ἆοβ οπάει- 

δοίέοβ ϱερταπάπιαγ] να. Ὠαβς Βρὶρμαπῖας ππά Ῥβειάοσ]μγβο- 

βίοπιας ἵμγεηπ Κ]Ιεοβίαβ απβ ἆαεπι Ῥπαο]ι ἆθβ Ποποῖπ8 ΡΟΠΟΠΠΕΠ 

Ἠαβεπ, βίαπά πιῖτ αα{ αγαπά νοτείεμοπάει Επγγᾶριπρεη {6βί, θἷιθ 

Ἰ ἀἱο Ἐποιάο Ἰαίο ἵπ ἆαπ Έτασπι. ΤΠ (απίοι Ρ. 29ὅ, 11), 
ἹΥΘΙΟΊΘΡ ραη7 αΏραβεῃη γοπ ἀἴθβεπι Ναπιοηπ πι ΒΙοποτηοῖι ἆθεπ 

οπαηποβασίεη ἆθς 1οποῖΙΒβ 21β6υγΙΘβοη Ἱγετάεη ἀατί, ἀθπ Ναπιθῃ 

ΚΙεοβίαβ νηεάςενζαβπάεη. Βν ἴδί ἀοτί πὶομί αἱς Κοίσον οπατα]κ{ετ]- 

αἰγί, αὖθι ο: ΑίΏέ παῦοπ οἶπθπῃ απάθγοη Βομί]ος ἆθβ 2οἸναπποῬ 

ἀαπι 1γκοπιθάςβ, Ἱπε]ο]οι Βἱ6Ἡ παοὮ Πειοῖαβ Ὠοί απάτες εΙεροῃ. 

οί οιηρίοη ΤαάεΙ ἆθβ Αροβίοι /ΖβοποβεΆ Ἰαί (Έταρπι. ΠΙ 

Ῥ. 994, τ--0). ὈὉπά πεπη ομᾶππεας πιῖέ βεῖπειπ οοΠίοη ϱἢπροαιῃ 

Ίεπθ απάθτθη, ἀῑθ βἶοἈ ἆοοἩ αιιοῖι ΟἨτ]δίθη παππίθΣ, Ζα Ώθββετη 

γοιβαοΠί Ἠαβεη 8011, 9ο Κὔπποπ ΚΙοοὈῖαβ αππᾶ Οοπβοτίθη ἆαπια]β 

ΏηΟΟἩ πὶολί οβεηδίομί]]ο]ι απᾶά οεπἀρΏ]1ρ ,ἀεπ ερ ἀατ Ἰατ]οῖί 

γθγ]αββεπ΄΄ παπά ἆεπ Ὑοετ]κε]μτ πί ᾖομαηπος απ{ίρερεβεπ. Ἰαῦεῃ. 

Πα88 Βρὶρηαπ]ία8 ,,άῑο βοροπαπηίεη Αοίεη ἆθβ ΑπάΤ6βΒ, Τ]1ο0- 

ΠιᾶΒ απ ὁο]αηηθβ γοηπ ἆεπ ΕπικταΒίεη, ΑροβίοΠκονη, Οπἱρεπία- 

Ώθτη Ώεβοπάςτβ Ποομροαβοβμᾶίσί Ἱναβεία, ΠεΙέ ἴππ πἰομί αὉ, ἀἱθ- 

βο]Ώαοη Ῥήϊο]ον αἱ Ωπο]]ο Πἱδίογίδοισοι Ττγαδβοηι σα Υοιγγαοτίῃθη 

απᾶ ἵἩτοηῃ Ἠϊφίογίδομεη Ιη]α]έ, βοπγοῖί ο: ΊἨπι ραββίαο, αἱ Ώαατθ 

Μήησο Ζα πεμπιθη παπά 7ζα ϱεῦοῃ, πὶο οἵ βἰοἩ απο ἆπτο]ι ἀθπ 

ΜΙεῦταιπο] ἆετ αροβίο]ίδοπεη Πἱαίαχεη Ὀαί ἆεπ Αιπάίαποτη πὶοί 

άασα Ὀδβίίπιππεη 1688, ἀἱεΒ Βιοί ἄρετλιαπρί αἱ ππο]απρινήταϊρ 

Ζα οταολίαεηπ (Ἠαοτ. το, 10). Απο ἀθὶ (Πιαι]γγεῖδο ἀορπιαβίβο] ΒΕΗΥ 

Ρεάεπ]]]ο]ο Τη]λα]ί, ἆατ Ἰεποαπίδοπεπ ΑροβίεΙσαρομϊολίθυ ἵταν Γ 

4επ ἢὨοαῖ αἶ]επι Είει ἆαι Ἠοομίρ]δαὈὶρ]κοϊί 8ο υγοπὶρ Ἰκτῖβο]ιεῃ 

Ερ]ρλαπία8 ποοἩ Ἱοπίρεν αἱ Εάν Απραδίηπ οαἶπ απβγοϊο]οεπάςτ 

πέμς εἰ Ταγίδιας ὕι πιοπιίπε Ο]ηἱδέὶ αἱ αλ πωῖέ, φιιο αροδἰοῖις ἐπ ερί- 

δίοΙἰς δις ἴαπφιέ, 



τιπά, ἀἶοδο Βϊε]οι 8ο Ἱορπεγίοπά σα Ῥεπτίλεῖεῃ, πο ἀοι 
αἶ]επι Αροκιγρμίκεμον ρταπάρδίσ]ε] αὐσεπεῖσίο Επδεβία». Ώοει 
επἰβεἰεάσπο ἨΙάεταργας] 4θ8 Τεποῖα5 παπά εἶπεν ζομαππεῬ ϱερεῃ 

ἀἷο Ἱττ]ε]το Υοή φεδας αἷς Ῥ]οβδεπι Μοηςελεπ]κῖπά ἀεοκίαο Πάτ ἀά5 

Άπρο ἀος5 Ερὶρλαπίας ἆετ ἀορπιαίκεμεη Ξῆπάο Μεηρο ππά εχ- 

πιαἰηἰρίο ππι 5ο πιεητ 7α πομ]ποµεπάετ Ὠεπίπηπςφ ἀ4α5 Ῥεάεηχκ- 

Ἠείοη, αἷς ἀῑο Ἡάτοίϊκοτ, νγο]εῖιο ἀϊεεε Βΐε]ιει σερταπομίαπ, απο] 

απβ 4επ Καποπίκεπεν βομγ εν ἀἆπτοὮ ηΠκὔτ]ομε Αποπαὶ ππἀ 

Απδιεριης ἀῑο αολ]πιπιείεπ Ὠϊηρε ΠεγαΠβ]αδεη (Ἠαετ. 40, 4). 

Ρίο υνεϊετμῖη ποςἩ γἰε]ίασοἩ σα οοηβίαΠτεπάο Τ]μαίδασμε, ἆαδ8 

ἀϊαβε Ἰάτείκεμοη Ασοΐεπ ἵπ ἀ4επ οτποάοχεη Ἐτεῖκεη τὶεὶ ϱε]θδεῃ 

πγπτάρη, Καηπ πια πἰομέ πτέιει]ε]οβετ γετνγετίπεῃ, αἷςδ Ίεπη πιαη, 

πηῖθ 80 ος ϱ6βεεμεη ἶδί, ἀαται{βίη αἰ]εῖῃ 8οποἨ εἶοι σατ ΆῃΠ- 

πα πης 5εἶ 65 τοπ οτίποάοχσεη Βεατυεϊπηρφεη πτερτΏπρφ]ε] Πᾶτεί]- 

αοοι Βεμτ]ίοη οἆει νοη Ἠᾶτείίςεμεη Ιπεγρο]αίίοπεη ἵπ πτερτὔτπρ- 

Ἠε]ι οτιοάοχεν Βεμτ]έίεπ γετ]εϊίεῃ Ἰᾶςδδί. Ἰψετ 5ο ρταπάκᾶίσ]ῖο] 

πο Ερὶρμαπῖας ἀῑρ αροξκτγρ]ε ΤΗ{εταίαν απδθεπίεί 1), πιπβε νο- 

ΠεΏ πεµπιεη πηέ ἀαπι Ὑοτμαπάρεπεη. Όαςς Ερίρ]μαπίας Ιπεβεεοπάτα 

4ϊε «ο οἰαππεβασίεη ἆθ5 Ιεποῖας πῖίέ ρ]άποίσεπι Ααρε ϱε]εδεη Ἰαί, 

ψητά απο] ἀαάπτο] Ὀεβίααρί, ἆαδ ετ εἶπο Υογδίε]]ππρ τοπι 1,εΏεῃβ- 

απδραηρ 4968 ᾖομαππες αἷς εε]Ώβίνοτείᾶπά[οι απβερτίοβέ, Ἱπε]ε]α 

4ει εἰπίας]δίεη ππά πτερτϊηρ]επεη Ἐοτπι ἀ4ε5 Ἰεποίαπίςοπεη Βε- 

τὶεμίς Ἰετῆθετ 6επαα οπίβρτἰοΒί 2). Ώος], 65 ϱ]]έ Πῖετ ποσ]ι πῖοβίέ 

{ορίσιείε]]επ, Ἱγας αἶ]ες Βρὶρ]απίας απβ ἀαεπι πο] ἀθ5 Τ,εποῖας 

6εεεμδρί Ἠαί, 5οπάετη πατ Ζα Ὀεπείεεπ, ἆάδς 6 φεῖπε Κππάα 

"δες Ιμεποῖας υπά πας ἀαπῖί σπςαππιεπηᾶηςέ, ἀϊεδεπι Βπεμε 

γετάαηΚ{. ΌαςῬ αὖετ ΙἸδί Ώεπίεκεη. 
Ρας Τ,εποῖας βἱεὮ ἴπ αεῖπεπι Βποί αἱ ΑροείεΙδεμΏ]ετ εἵη- 

εε[πητί Ἰαβε, πητά απεἩ εοηδί πιαηπὶςίαοὮ Ὠοβίαεϊςί. ΊΓεπη πας 

Ῥασίαπας (απίεη ῥρ. 198, 19) ἀϊο παςι Ῥτοκ]ας αἶομ πεππεπάθ 

πιοπίαπ]ςβκο]με Εατίαί 3) αἰοῖ ἀεξεεπ τιμππία, τοῦ Ἰμεποῖαδ 1πβ 

1εῦεν ϱετπίοη, Υοη Ῥτοξ]ας αὖετ ππίογνγίεβεη 7 βεῖη, ππά ΊΥΘΠΠ 

1) Ἠαεχ. 61, 1: δεῖ δὲ καὶ παραδόσει χρησθαι' οὗ γὰρ πάντα ἀπὸ 
τῆς θείας γραφης δύναται λαμβάνεσθαι. 

2) Ἠαετ. Τ9. 5: ἀλλ οὔτε Ἠλίας προσκυνητὸς καίπερ ἓν ζῶσεν ὤν, 
οὔτε Ἰωάννης προσκυνητὸς καίτοιγε διὰ ἰδίας εὐχῆς τὴν κοέίµησιν αὐτοῦ 

ἔκπληκτον ἀπεργασάμενος, μᾶλλον δὲ ἔκ Φεοῦ λαβὼν τὴν χάριν. 

3) Τετι. αἄν. Υαἰεπί. ὃ: Ραεπάἀοίετί. ΠΌ. αν. Ἠαετ. 2ἱ: Ἐπβδ. Ἡ. 6. 

Ἡ, 25, 6: ΠΠ, 51, 4: ΥΙ, 20, ὃ.--- Όα8 απἰπιαίος ἀθ9 Ῥαοΐαπας πὶτά Ἠΐας 

πῖοΏί απἆθτα ἄὈριβοίπε πετᾶενπ ἀῑτίει, υγὶο οὔθη ϱθβεπεμεη. 
Δοία ύοδππῖ». 1] 



-- Ίντι --- 

Ῥαρϊαηπις Ἐπρίοιορ αἷς 141ρδο Ῥοπεϊομποί, 8ο πιαβε Τ,οιοῖΙβ οἶπθ 

ΑΠ βἱομ ρου αἰ]οπ Ζυγεῖϊίι αποἩ 498 ογοάοχεη ΒραπΠί6ΓΑ ϱἵ- 

Ἠαῦοεπο Αποζονώι ἄμεβίει Ζαἱί ϱ6ΥΊΤΕΒΕΠ βεῖπ, απ{ Ἱοἱοῃο βἱΟΠ 

Ῥτο]ς]ᾳβ οἆθι βοῖπο βρᾶΐθτεη Απηάνρεν {Υ ἴητο πιοπίαπΙβΙβο]ἸΘΏ 

Μοίπαπρεη Ἱπ β]αίοπεπι ΦΙΠηΠθ Ῥογπίεπ Ἠαβεπ Ὑγεγάεη, πο απ{ 

ἀϊἱο Τόομίον ἀἆεν Ῥπήίρρας ἵπ Ηἰεταρο]ῖβ ππᾶ απἆφτο Ῥοετεῦπ]ο]- 

Κοϊίοη αροβίοΙβοΏοι παπά παομαροβίοΙβοποτ Ζοαϊέ, υε]ομεπ ἆαπῃ 

Οα]ας ἀῑε Εταβπιᾶ]ον ἆεΒ Ῥείτας παπά ἆθβ Ραπ]ας Ζα Ώοπι ΡεΡεΠ- 

Νρογβία]]ίο 1). ΒΙποη απάθιηπ ,,αροβίοΠβομεηπ 2) Ἰμαποῖαβ πεῦθῃ 

ἆαπῃ Π{αγατίδοἩ Ῥοεσπεαρίεη παπά 7ύγαϊ αἴπεηῃ ογοάοχεπ πεβεη ἆεπι 

Ἠθίετοάοχεη αΠΖΙΠΘΕἨΠΙΕΠ δ), Ἰδί ρτῦβρίο «ήν. Ἠαρεη ἆοσμ 

ποςἩ ἀἱο Βἰάαι[εϊπάο ἆεβ 8. παπά ἆθ6β αη/ίαηρεπᾶεῦ 9. αμτπαῃ- 

ἀετίς βίο] πὶομί παν απ ἀῑο α]ίοη αροζτΥρµεη ΑροβίεΙβροβδοΠΙομ{θῃ, 

ππο]ο]α ἴηπτο 6ερποτ {ὶτ αἴπεῃ Αὐρτιπά ἀοαιτ Καίετεὶ ετκ]ᾶνίεῃ, 

ΒΟΠάΘΥΠ, ΊΥΘΏΠ ΠΙΟΠί ΑΙ] ἰγὰρί (απίεη Ζα ρ. 219, 8), βεταάο απο] 

αιξ ἀῑο Ῥοαιβδοη ἀ4ἱθβοβ Κοίποιβ 1,οποίαβ αἱ εἴπεῃ ρ]αιιγτάίραη 

ἄεπρεπ {Ντ ΤΠαίεπ παπά Ἰοτίο ἆεν Αγρορία] παπά Ἱπαροβοπάτο 468 

1οηΏαηποῬ Ώοταίεη. Όαςφ αἀᾶε]λίπίς 4ο ΑροβίοΙβομᾶ]ετβ 1εποῖαβ 

18: αὖετ ἀπτομαις απ ἆαδ Βπαοι ρεἰκηἈρβ, ἵῃπ πε]οµετα ϱἵ αἱβ 

Μαηπ αι αροβίοΙίβοηεῃ Ζοαΐέ απΏταί ππά {οπ]οῦίο, Ἰἄτο ος ππ- 

αρηᾶηρίρ οη ἀἱεβετ Φο]μτ]ή αἶπο Ιήτομ]ομο Βαν Ἡπι(]εΙί ϱΘΊΥΕΡΕΗ, 

βο Ἰκδηπίο ἀοοῇ Κατπι ]εάο Θρατ απο Ναπιοπς Ἱπ ἆθγ Υοτοοή- 

ρίαπέϊπίβοπεη ΚἰτοποπΠίοναίατ {εμ]θη. Φο Ἱνογάση απο] ἀῑο Μο- 

ἰαπϊβίοπ ἆεπ ἆπτοι βεῖπο Βομγεη αἱ Αροβίε]βομά]ει Ῥοετη]πιί 

σοφοτάεπεπ 1θποῖαβ ρεπιθῖηί Ἠαβαη. [πα πιαπ ὈγαποΏί Πατ 8Ἠ 
7Υγαὶ Ῥπποίο ἆατ ΠουοαιαιπδΙπαπππηρ 7ΙβοΠθη ἆαπι βολτ]δίε]]ου 

1,οποῖα5 ππά ἆθεπ Μοπίαπϊδίεη οᾶθδι οἴπεπι Ζπηπεὶρ ἀθιβε]θεν Ζα 

6ΙΊΠΠΘΙΠ, Ἀπι ϱϐ τΌ]]ρ Ῥορτοαϊ{]οἩ Τα Ππάεηπ, ἆαβ δἱθ 81ο της 

ἀϊθβεπα Τοιοῖας Ῥο[γοππάθί Ἠαίίοη, Ὠϊαοβε]ῦρ αρἰκοίίφοηο Τοπάςησ 

4ος Ἰ,οποῖαβ, ππε]οπο 1Ἡπ ἆθῃπ Εη]κγαΙίοεη απά απάστγον γοινγαπάίθη 

Μθοΐοη επιρίαΠ], ἵνα αποἈ ἆεπ Μοπίαπίρίου υγ]κοπιπιον: ππά 

4ἱ6 Ὀοἱ οἴπίροι Μοπίαπϊκίεη γετρτοϊίείε πιοα]αϊδε]ο ΤΠεο]ορίο 4) 

{απᾷ π]ροπάς βο βίατ]κο Βήίο γγίο οί Τ,οιοίπβ. 

1) Ἐτδ, Ἡ. ο. ἩΠ, 26, 6: 1, 81, 4: Υ, 11, 4. 

2) Ίο]ι πιοῖπο ἀαβ ἵπι Βίππ ἆθτ Αἱίοη 7, Β. Τογα]]απ’ (αἀν. ἨἩοι- 

ΠΟΡ. 1: αφροδίοἰίσιδ Ἠεγπιοφεπες 2 ῆϊπι, 1, 19). 

9) Εαὐτίο. οοᾶ, Ῥβδοιάορ. Ν. Τϊ 1, 42 Απιιις ΤΙ, 768: ΤΙ, 624. 

4) Ἠιρρο]. τοία, ΥΠ, 19: Χ., 26 ο. 25. ἈΝαοῑ Ῥαοιάοίοτα]]απ 

ο, 21 πᾶποη ϱ8 αἱογάῖηρς πὶομέ ἀἱο Μοπίαπἰδίθη κατὰ Πρόκλον, ΒΟΠᾷΘΤΠ 

--ν 



Ώου Ῥτο]ος ἆοβ ,,Μο]ίο του Βατάσα σα ἆαπι Βαο] "ρει ἆεπ 

ΗΠεϊπιραηυρ ἀ4ετ Ματία Ιδί πὶεμέ οἶπο Κεππίπῖς 498 ]αποίαπίβομαῃ 

οτί ρεφομγίεῦεῃ. ,,Μο]ῖίοί σοβίο]έ αΏοι Ῥοῖ αἶ]ετ Βο]μᾶτία 4εΒ 

(θ6αρεηβαίπο8 6οροη ἀἱο Ἰμομτπιοίπαπφεη ἆαςδ ]οποῖας νδΗίς τα, 

4α8ᾳ Τεποῖας πῖέ ἆοπ Αροβίεῖη γετ]κε]τί Ώαῦο ππά πιαο]έ δἰεῖι 5ε]ρρί 

σα οἴποπι Βεμβ]ογ ππά Ζεϊίοποββοῃ ἆθτ ΑροδίαΙ, Ιπδῦεβοπάτα 

4ὖει ἀ95 «οἱαπηθς, ππι ἀθεπι ΑροβίεΙεομί]οτ {οποίας πηί ερεπυϊς- 
Ώρει ΑποζοσΗι σεσεπΆθετ Ζα οίθη (απίεπ ρ. 211, οἱ: οἱ 8, 4). 

Ῥ]η]ακίοι (απίοη ρ. 198, 9) Ὀοείτεϊίοί ρατ πἰσοΠμέ, ἀαδ5 ἀῑο Ὠοεῖ ἀεπ 
Μαπίοιιᾶστη γοτυγεϊίοίοπ ᾱ. Ἡ. ἀῑε Ἰεποϊαπίδοπεπ Αοίεη 4ες Απάτεα 

γου Βο]β]σγη ππᾶ Βορ]εϊίοτη ἀϊθεες Αροβίεῖς ϱεβομπίεθεη Βείεῃ, 

ππά ἀε]πέ πατ αποἲ απ{ ἀϊἴθρο Ασίοεηπ ας Ὀτίπεϊ απς, ἀαθς ἀἷε 

Ηβτείϊκει ἵπ ἆεπ ΑΡΟοΚΤΥΡΠΕΙ Ὑ]ε]ος σα- ππά αὈφείπαῃ Ἠαβεῃ. 

Ώαβς ἀετ Ὑοτίαφεογ δίοῖ καε]θεί Τ,οποῖας Οπατῖηπςβ πεππα, βαρί 
ικέ Ῥ]μοβῖας (ππίεη Ρ. 2150, 1Τ), ες βαθί 65 αὖειτ πτκΙσΙ, ππά 

ἴπι Ζπβαπηππεη]ια]έ ποῖξ ἆθπ Ἑταρπιεπίεη Ιδί ϱ8 Κεπερπερς 2πγεϊ{ε]- 

Ἰαβ, νο Τ,εποῖπς αἶο] αἰπσεί[ήμτίέ Ἰαί. Ῥεποι 4ετ Απδάταεις 4.5 

Ῥποβας Ιεί ἀ4ετ Μεϊππηρ, ἆαξς ἵπ ἀεπι Ἐχεπιρ]ατ ἀθβ Ρποίας τοῦ 

Βεμτεϊθετλαπᾶ ἀετ Ναπιο Τ,οποῖας Ῥεϊροφομτίοβρεη ϱεππεδεη ςεἱ 1), 

εὔεηδο πηπρίηςς πο ἀετ]επίροπ, ἆαδβ τοπ Ίεμετ ἀΐεδει Χαπιε 

αἲς ἄετ 4ες Ὑετίαββοτς γοτ ἆεπι Βσο] ρεδίαπᾶεπ Ἰαῦε 7). 088 

Βπο] εε]ρεί ρὶευί ϱ5 7α γετείεηονπ, ἆ485 ]μεποῖας ΟΠατίππς ϱ8 

Εεδεμτίεῦεπ Ἰαῦε΄', βαςί ῬΠοῦτς, ᾱ. Ἡ. ἀοοῖ: ϱ5 ἴδέ πῖεΠέ Ώ]ο58 

εἴπε νἰε]]αῖοπέ ἄπςβετ]]οὮ απ ας Βποι απρε]ῃε[βείο ΤταάΙβοη, 

ἀϊθ κατὰ 4ἰσχίνην, πε]ο]ιθ 5ο Ἰεμτίεπ. Α0ετ πἰπππί παν Ἠϊπσα, ἆλδε ἄεπ 

Μοπίαηϊκίεη Ιπβρεπείη ἀἴεδο Τπεο]ορίο παεηρεβαρί π]τᾶ, 8ο π]τᾶ ας 
εἵη Ἐτοκεϊε]κ απ5 ἆθτ ειβίεη Ζεϊ ἆθβ Μοπίαπίβωτας αοῖπ,. εις 6 ἀῑε 

»ποῦ]θτα” Έοσπι ἄοτ Τ,ειτο ες Ῥτοκ]απδ αππαΏπα, ππᾶ απβ ἀϊθδετ ΓΓτή]θγ6Ἠ 

Ζεϊε ν]ὶτᾶ ἴητο Ῥεκαππίδεμαξι ποῖξ Τ,εποῖας Ποιβίαππεῃ, ΊΤοἈ Καππ πηῖοὮ 

4ετ Τετππίαπς πὶομὲ ειπεµτεῃ, ἆαθς Ἡϊρροϊτί ΥΠ, 19 βἶεμ ππρεπαα 

απιβἀτίϊοκέ οᾶετ ππρεπαα Ὀετίο]μίεί 18, Ἠεπῃ 6 ἀἱθ βίβλοι ἄπειροι ππᾶ 

ἀϊε πολλὰ φλύαρα βιβλία ἆθτ Μοπίαπϊκίει πατ ἸΓεϊβεασιηρεν ἴητετ ΡΤΟ- 

Ῥπείεν επί]α]ίεη ]8εί. ΑΠοτάῖηρα Ώθβαβδεπ βἷο βοητ{ίο]μο Αππεϊο]ι- 

π"ηΏσεη ἆατον (νβΙ. Ζεϊιδοῖτ. ἔ. Ηϊείοτ. ΤΠεο]. 1875 Ε. Τ9): αΌετ ἀῑε Απβ- 

ἀτίίοκε Πϊρροϊγίβ γγεῖδεπ απ οἶπο βεἩτ ππι{απρτεῖο]α Ταέεταίας, ποταπίθς 

απο] ἀἱθ απβϊμτβοπειπ Αροβε]ροβολίοπέεν πηῖε Ίητετ ΕΠΙ γοηπ αΡοβίο- 

Ἡβοπεν Τταδιάοπευ αἶο]ι Ὀδαπάεν Ἠαῦεηπ πιὂρεν. 

4) Βο ΤΜ]ο, Αοία 88. αρο8ί. Απάτεαε οί Μαϊθλίαο Ρ. ΤΥ (Ηαἴεηβετ 

Ῥτορταππη παπα 15. ΟΕΕ, 1846). ἴπ ἆθπ Αοία 6ο. (Ῥτορτ. του 1841) Ρ.5 
Αππιετκηης πἈλοτί αἷοὮ ΤΠΙΙο ἆαπι ΒΙολμείσεν. 

2) ΚΙ6ικετ, ἀ4ῑε ΑΡροκτγρμεν ἀε5 Ν. Τ. 1798 Β. 9184. 
..σ 



-- ΤΧΥΙΠ -- 

βοπάθγηπ ἆοὶ απ/ηθι]β4ΠΠΘ 1,686Γ πΊΠβς 68 αἲξ ΑΙβὶομί ἆοδ Βολμν]ῖ- 

βίο]]οις οι]καηπαὮ, {ήν 1,εποῖαπς 7α ρε]ίεῃ. Ἰο]ίο πιαη ΘἱΠΘῃ 

Τιίο] οὖσι εἶπο Βεϊδομτῖβ πῃέ ἀἴαβεπι Ναπιεη Ρἱ8 ἴηπ ἀῑο Ζοαϊέ νου 

ΑΛαραδήπ Πἰπαι{ί ἀαβτοι, ο]οῃεί 26ΥΑΐί ππᾶᾷ πα οἶπα 1168 

Ῥεάεπ]καη ἆοπ 1ειοία ααδάτοἰοἩ αἱ Ὑειίαβδοι Ὡοποϊομποί 

(απίεη Ρ. 902, 9), οὖει ρα: ἵπ ἀἱο Ζεῖί ἀεί γοη Ρασίαπιβ ο’ νγΆμ- 

(επ Μοπίαπ]ρίοη (ππίοεη Ῥ. 196, 19), 8ο πᾶτο ϱ5 οἩπ]οτίρ 7α 

οι]κ]ἄτεν, Ἱπαγαπι ἆεν Ἀαπιο {οποία 8ο ἄραγαιβ βε]ίοπ Ροπαπηέ 

πηγᾶ, πο ἀοολ ομπο Ζηγεϊίε] βαΐπο ΑροβίεΙρεβοΠὶομίεη ροπιεῖηί 

αἶπά. Απαραδίη πεπηί 1Ππ πα οἶπ οἰηζίρερ Μα], πιᾶλτοπά οἵ 

βο Πᾶπβρ γοη βοίπεη ΦοἩγ{ίθη 7α τοάεπ Ἰαί. Ερίρμαπίας Ἱκηπί 

46η Ἀαπιεη ππά γα απβ β6ίΠεπΙ ΒΙ6], αΏογ απ ἆθπ γεβο]μ]θ- 

ἀσπει Φί6]Ι6Π, Ίο ϱΥ Τοη ἆθπ ΑροβίεἰρεβομΙομίεη ἆθβ Απάντεαε, 

468 ομαπηθϐ τπά ἆθβ Έποπιαβ αρτὶοΏί, πδηπί ος 1 πἰοἨί, 'απᾶ 

ἆαβορει τεὰεί ϱἵ ΤΟΠ Ἰμειποῖαβ Βο, ἆα88β πιαη οι]κοηπί, ἆθτ Ἀαπιθ 

16 ἆαπι Ερ]ρηαπίς ἵπι ΖβαπΙΠΕΠΊΚΗΡ οἶποτ Εζᾶμ]απρ "ρε 
1018ΠΠΘΒ Ὀδρορηοί, 

Ίηπ ἆεη ΒΙοΠαιοῃ Ἐταρπιοπίεη ἆαγ «ολαππεβασίθη {ά ππβ 

ἆαν Εζᾶμ]ει υνιοάογῃο]έ απίοτ αἴπαπα ,,ϊγ οπίροροεπ, Ἱε]ο]ιθΒ 

Ροἱεραπί]]ο], πο 68 βἷοῖ ππι ᾖομαπηθβ ποραί βεἰπατ ΖαΠ]γείο]θῃ 

Βορ]οαίίαπρ Παπᾶσ]έ, ἀϊσβαν. πιἰέιπη{αφαί 1). Θοηβί (Πέ ἀΐοβετ αἰοίβ 

ἵπ πει Ῥεγβδοη απ{, απά ἵπ ἆθι Βερε] Ῥεσεϊομποί ἀαδ , ί 

ἀϊο Φομί]ει ἴπι [ πίοιαοβῖεᾶ Υοπι Αροβία] 2). ΑΡον απς ἆαπα ,, να 

166 αιποἨ οἴηπια] βἱοἩοΥ, γἱθ]]6ίοέ 2Υτοῖπια] 5) αἶπ , Τομ Ἀθτνου. 

Ἠῆοηη απ΄ ἆθΥ 5ἴοπετοη Θίθ]]ο ἸΚεῖῃ Ναπιο ἆαβ.,,Ιομ΄ ἀειίαί, 8ο 

οτ]κ]ἒτί ΑἶοἨ ἆαδ πεβρεη ἆθπ Ῥοαϊάεη ΒΕΥΒΟΠΠΑΠΙΕΠ Ύοστας παπά 

Απότοηιοις πἩς ἆαταίβ, ἆαβδς 4αγ Ναπιο ἆορ Εγ2Ἁλ]θις ΒΟΠΟΠ 

εἶπεν {ἩΠαιαη ίθ]]6 γοιρεκοπἹπιΘθη αχ. 1αιοῖαβ ιαί βἱοἨ αἱ5ο 

πΙθοηί Ὑὶο Ίμιοαβ ἁαπῖί Ρορηϊἳρί, ἵῃπ νγαῖίον Επίίοτηπηρ γοη αἱῃ- 

απάεχ οἵηπ Το] ἆαε8 ο’2ᾶμ]οπάση βο]γ]Τβία]]οις πι] αἴποπι ΠΙΟΏΓΘΙΘ 
π 4ει οβδομίοἩίο πλαπάε]πάαο Ῥοαγδοπεπ Ῥοποϊομπεπάσα , ιν 

ἩθεΙβο]η Τα Ἰά886η 1), δοπάστη λαΐ οΏεπβο γα Ῥτουμογας 5), υνε]- 

ο,οί ἀαπίῃ βα6ἴΠπ6πΙ Βοαἱβρίειο ϱο[ο]ϱὲ βοαίπ υ]τά, αἰππια] οσοι 

ΠΠΘΗΤΠΙ4Ι8, ]εάεπ{α]] 4η Ποεγγοιγαρεηάεν Βίο]]ε ρεβασί, ἆαδβ οἩ, 

1) Έταρπι. ΙΥ Ρ. 9256, 92: 926, 26: 9841, 14. 

9) Ετ, ΤΝ, Ρ. 226, 1--14: 2982, 1: Ἑταρπη. 1, Ρ. 944, 4: 945, 11. 
ὃ) Ἐν, ΙΥ, ρ. 226, 19. Ζψοϊ[ειμαβί Ιδί ἀἱο Τ.Α ρ. 281, {8. 

1) Ἐν. Ίο. 1, ὃ: Αά. 1, 1: 16, 10844. 

ϱ) Ἐγουἳ, Ρ. ἓ ὃς 11 9148, 1912914141 186219. 



μα 

Ἰειαῖπς, ἸΚοῖῃ θτίηρογοτ αἷς οἶπ ρογεῦπ]ίο]εν Ἐτειπᾶ 468 «ο- 

Ἠαηηος 4ετ Εζᾶμ]αι κοἱ, 4η Ὑνδἰομοπ ἆαπῃ Ί6Π6ς ,, Ιτό ἵπι Ὑου- 

Ἰαυ[ 4ος Ετᾶμ]αης υγίεᾶοτ ειἴπποτη 5οἩ. Ὠϊον Καππ βε]ηδίνετ- 

βἰάπά]]ο] π]ομέ ἀπτοι ἆθεπ Ἰπιείαπά νοτάππκε]ί πετάεπ, ἆα88 

Απριξίη, Εποάϊας απ. Α. 1) φε]ορεπί]ο] Ώεπιογκεῃ, ἀϊθβε Αροβίε]- 

ΕοαβοΠϊοΠίοπ Βεῖεη ππίοι ἆθπι Ναππεπ ἀ4θγ Αροβίε] Απάτοαξ, ΤΊο- 

πας Ἡ. 8. ἵν. εβεμτίεΏοπ. Βάσμον, Ἰνε]ομο ἀῑε [ερεγεομτῖϊ πράξεις 

οἆει περίοδοι τῶν αποστόλων (λλτίει, ἵπαροη ἵπ ἀ4ἴεβδετ Εογπι 

4επ Ναπιεπ ἀ4ετ Αροβία] απ ἆεγ Βάτπεα, ππά Ίγναν ἵπ 4επ Απρεῃη 

ἀοπες, Ἰγε]εῖια βἶεμ σα Ἠτεπι Τη]α]έ πετ οἆεις πγεπῖσοτ ΚγΙΙΙΒΟΙ 

γοτλ]ε]ίενπ, πα απρεῦ]σῖετ οἆεν Ῥοίνάρ]ίομετ Ἰείθε2). Ώαμεν 

4ᾳ5 ὡς ᾿4νδρέου καὶ Ιωάννου πράξεις (απίεη Ρ. 190, 9), αἳ 
λεγόμεναι 4. καὶ Ἰ. πράξεις (ρ. 195, 19: 196, 4. 9. οἳ. 909, 268). 

Ῥεηπ ερετραης γοη ἀΐθδειτ Απδάτασκβυνείςο Ζα ἆειτ απ β816Ἠ πηῖβ- 

γεγείᾶπά]εμεη Ροῖ Ααραδῆη Ρ]]άεί 8έἸοπ ἆετ Απκάτασ]ς ἀες Απιρηι- 

Ἰοσμίας οὐχὶ τῶν ἀποστόλων πράξεις, ἀλλὰ δαιμόνων συγγράµ- 

µατα ρ. 191, 19. Όπά «οσοι Ῥοαί Βαςεβίας ππεγάεηπ ἀῑο ΕγαπρΡεΙίεῃ, 

πγε]οηε {]6οΠ]ΙοὮ Αροξίε]η αἷς Ὑεγίαβδετη Ζαβεδεμτίεβεη ΊΥαΤΕΠ, 

ππά ἀἱο Ἀψει ἀῑε Αρορίεἰ Ὀετίομίοπάεπ ΑΡοΚΙΥΡΠεΠ ππίετ ἆεπ 

ΕεΠΙΕΙΠΒΑΠΙ6Π ΒερτίΙῇ ἆεγ τοπ Ἠδαγείίκειη ππίαος ἀοπι Ναππεη ΥοἩ 

ΑΡροβίε]η γογρευτασμίεη Ῥϊολμει (απίοη Ρ. 195, ϐ) Ὀείαβεί. Α0Ρετ 

ἆᾳ99 4ῑε Αρορία] ἵπ ἀΐθσοη Βϊεμειπ Ἰγσεπάννίο αἷς Μιέγοιίαβδοι 

εἰπρείηἨγέ βείεῃ, Ἰιαί Απραδίΐη 5ο πγοπίρ πο Βπδεδίας, ππά ἀΐεδοτ 

80 πγοπῖς πίαο Τετιπ]]αη, ντο ος γοη ἆεπ Τπεκ]αασίει ἄμπ]οϊ 

πιςγεγείᾶπάΠομ τεεί 3), βαΡεη πο]εῃ. Ὠίε Γπρεπαπὶρκεῖί Ίας 

Ἡπῃ 80 πᾶΠετ, Ἱγεπη 68 βἶοιμ απ Φο]μγηήίεη Ἱαπάσθ]ία, ἵπ ἹποΙεβπεῃ 

ογβί]]ο] ἀῑε Ῥεάεπ ππά εΡείε ἆε; Αροβίε] εἴπεη ΡΤΟ886Π Βαππῃ 

εἴππαβπιεῃ, 80 ἆαδς πιαπ Ὠεί ἀθγ 1,οείὕτε Βθεγα]] απρβεὈ]1ε] αροβίο- 

Ἠβεμε γοτίο Ζα Ἠῦτειπ Ῥεκαπι, ππά ἵηπ πγε]οπεῃ 2υγοϊίεης ἀοτ Εκ- 

78π]ε; βἱοἨ 5ο πιαπεµπια] πι ἆεπ Ἠε]άοῃ αοἶπειτ εδοβίομίεῃ 

αἱβ 1Πγ εποββο ἵπ αἶπαπι ,, ἱτ κ 7Πβαπηπιεη{αβ5ίθ. 

Ῥεπι απβ ἀ4επ εεµίεῃ Ἐταρπιοπίεπ ἀετ ζομαπηθεασίεπ ππά ἆθῃ 

4) Ὀπίεη ρ. 209, 8. 15 (πεῦβί ἀοτ Νοίο σι 202, 2): 209, 10. 

2) Ῥϊεβο Βῆσ]οι αἰἶπᾶ ἄαεπι ΑπιρηηοεΠίας (απίεπ ρ. 197, 19) ψευδ- 

επίγραφα, πεῖ Επιγραφὰς ἔχοντα τῶν ἀποστόλων (ρ. 197, 16). 

ϐ) Τετίιπ]. ἄε Ῥαρι. 17. Ζα νετρ]. Ιδί αποἩ οοη»ί. αρ. Ἡ], 16, πο 

πὶοπέ απ Βϊε]ετ σα ἀεπ]κεη Ἰδί, αἷφ ἄετεπ Ὑεγίαβδοτ ζεφις ρειηεῖηί γ/αχ, 

βοπάετη απ βοἶο]α, 46 γοη ὦθετβ ετζᾶμ]ίεπ ππᾶ 1ππ πε]ερεπί]ο] τεἀεπᾶ 

οἰπ[μητίθη, απ γραφα) κυριακαί π8ε]Ὦ ἀεπι Βριαοβρεῦταπε] ἀ4εθ 2. ύα1γ- 

Ἠαπάρτία. 



-- ΙχΧΣχ -- 

1ο] υοιείαπάεπεν Ναολτίομίοη ἀἆατ Α]ίεη πιῖέ Βἰοπογ]μοῖέ 7α 

βοππηποπάεη Εηρερπίς ἆατ[ πιαπ πὶομί ἆεπ Απίαπρ αγ ρτ]θο]]- 

βοπεῃ Τποπιαβασίεη επίρεροπΠα]ίεπ, πο ἀἱο ΑΡοβίοι ε]υβί ἀῑο 

Ἠεάεπάσεῃ αἶπά 1). Ώαβ8 ἆαβ πὶομί πιοἩχ οοΏί ΙοποϊαπίδοἩ Ιβί, 8οη- 

ἀθιη 6Ώ6πβο Ἱπίο ἀῑο Εἰπταμπιιπρ ἆθν Απάνεαβασίοη Ζαί]ιαί οἶπαβ 

Ῥεατροαίίαιβ, οατριθοὈί βἱοἩ ατεί]ομ Βο]οηπ απβ ἆθπι Ἠάσιαργπο] 

πηὶί ἆεπ οοπίοειπ Ἐταρπιθηίεη ἆἀει ομαπηθβασίενπ, 7νγοϊίοης αἲβ 

ἀσπι οο]ρβγιάειαργποἩ ἀῑεβεν Ἡεοθηδίοπ ἆοι Τ]μοπιαβασίεϐ, Ἰγε]- 

οπο (χο ἆει ΑηΙπταπρ 46 Τποπιας ππίον ἆθεπ πηέ τά αἶο] 
οἰπ[ήγοπάεη ΑγροβίεΙ πασμ]εν γοπ Τποπιας Ἱπ ἁγιίοι Ῥοιβδοῦ 

οιΖᾶΜ]{, παπά οπᾶ]οἳ απβ ἆετ Ὑοτρ]είοπαπρ ἆαι ΑΥΙίΒοπεπ Ὦθ- 

οΘΠΒΙΟΠ, Ὑο]ο]ο 6ΏΘΠΡΟ Ἱπίο πιεβτοτο ϱγ]οοΠῖδο]ο Ἠδβ. Υοπ ἀ4ἴθβες 

Αποιπιιᾶς [οί 16ί. 

Ο0 παη ἆθιὶ Ναπις ἆθθ ΑροβίοΙδομΆ]ειβ 1,οιοίἩβ, ππ]θ 1η Ρἱβ- 

Ἠθγ 86ο γοταιββοβείζέ Ἠαῦς, οἶπο Μαθ]κα οἆει ἆαδ εμτ]ῖο]ε (39- 

βομί ἆθβ Βολτιήβίο]]ους βε]Ὀβί Ιδί, στά γοη ἆαπι Ὀτηιοι "ρου 

4εη Τα] βοἶπεγ Βοι]οπίο α[ᾶπρεη. 1Τδί ἀοθιβε]θο τα οαἴπεπι 

ΡΊ0β86Π Τηεῖ]ο ογαπάςεηπ απᾶ, πο ρ]είοι ἵπ ἆθπ Ῥοϊάεη θΓβίοΠ 

Ἐταρβπιοηίαοη Παπάρτοι(]]ο]ι στα, πι Ἰ1άετβρταοὮ πέ ἆει Ώεσειρ- 

{απ (εβολολίο οτά]ο]ίαί, 8ο βοππ]πάαεί απο ἀἱο Μόρ]ο]]κείί, 

ἀᾳ8ς οἵη ποιον ΑροβίεΙδο]μά]ετ βείπεπι Μεαϊρίει βο]ο]ο Ἠεάεη 

ππά Τηαίοη παοηροβαρί Ἰαῦο. Ὦ6γ Ἱθπη αἱο παν Ζαπι Το] 

4ο6ι (αβοβίομίο Ζαπι Ττοί αρβίομί]]ο] οτἀΙ]οΏίείο Γη]α]ί 16 απδ- 

ταϊοπεπάετ Βοαπγοῖν ἆει Ῥβεπάοπγπιίθ, ΟΡ παπ αΏετ ἆατ βο]λτῖ- 

Βί6]Ι6Υ, Ἱε]ομαι βἶοι απίου ἆαπι Ναπιοη Ποποῖας οἰπ/ητί, ἀῑα 

6θβίαΙί ἀΐθθος Αροβίε]βο]ιᾶ]οις αι ΤιαάΙίοη παπά ἄαβομίσομίο επί- 

]εμηί Ἰαί, οἆεν οὗ ο βἱο ογβδί ϱοβδομαΠεπ ππᾶ ἆθηπ ἈΝαπιεῦ, νιε]- 

Ιαἱοπί πὶομί ομπο ΕτΙππεταης απ ἀ4θπ Ὑοτίαβδον οι Καποπίβδομθι 

ΑΡροβίε]ρεβδομ]ο]μίαο ϱερ]]άαί αί 2), ]ᾶ8εί οι νογ]ᾶαΠρ πἰοΏί οπί- 

βο]ιαἰάθη. ὃὅαε μπει Πἰπαι{ ἀῑο Επίδίεμαπρ ἆοδ Βποις Ζα Βείζεη 

Ι6, Ἀπι 5ο Ἱπαλτβομοδϊη]ίομος Ιδί Εχρίοιθα. Ἐῑπ αρᾶίοι Πἱομίαυ 

ἆβροβοεη ἸἹΚοπηίο ἆεπ Ἱοάαι ἵπ ἆει Βϊροα] ϱεπαπηίθη, ποσἩ βοπεί 

1) Αοία αροοτ. 6, Τϊβοπεπᾶ. Ρ. 190. Β. 4ἱο ἀοτάρεῃ Νοίεπ. ΥΡ]. 
ἀϊο Αγτῖδο]Ἰιθ Ἠοοθηβῖοη Ῥοαί ἸτίρΏί, ἆροοι. Δοίβ ], Ῥ. 391: Ἡ, 146. Ῥϊο 

Απάτοααβασίοη Ῥοαί ΤϊβοποπάοιΕ ρ. 1050. 

2) Βοην Βοπάθιρατος ρἱερί ΚΙθακοτ ὃ. 180 απίον Βοετιίαπρ απ οἴπθη 

πποθοΏίοη Ἐτίοί ἆθβ Αιζίοφ ]μποίαβ οἆθι Ι1ο88 Υοι Τα18ΙΦ απ ΒΘΙΠΘΗ 

Βομί]ου ἄαίοπ, πονίρον ΚΙθι]κοι πας ἆπτοι Εαρτίοῖας ἩΠ, 920 ἀϊτρο 

Κιπᾶᾷο Ἰαί, 



ῬοτΏμπηίθυ Ναππεη Ἰ,οποῖας πὶολέ ἆετ Τταδίίον οπίπεµπιοῃ. ας 
ἀἱο Ἐοτπι ἀθς Ναπποης απ]αηρέ, 5ο ἰδί ],οιοῖπς αεί βἶοῖιοτ ππά 
Ἰμοῖας ρα πὶοΏέ Εήτ πηδοτου Βελμγϊβκίε]]ετ Ὀεπειρί. Ίεπη Ίμει- 

οἶπς νἰο](αεῖι αἱ ατᾶοἰκίτίο Έοσπι ΕἩτ ]μποίας τοτκοπιπιέ, 8ο ἰδί 
-4οοι τα Ῥοεπιοτκοῃ, ἆαδς πὶομέ πατ [ωποῖας 5εἩτ Ἠᾶπῆςρ αποῃ τοῦ 

τίδείβοη ϱοφεμτίεῦεη Ὑητά, 5οπάθτη ἆά88 κἱοὮ απο] ἀῑομί πεῦει- 

εἰπαπάοι 5οποβ] απ ρτἰοεμίθο]ετη αἷς Ἰαεϊπίβεμεπι ὥρτασηφερίαί 

υθϊάε Ἐογπιθη αἷδ 7ΥΥαῖ γοιβεμεάεπε Ναππεπ ρεῦταπομί (πάεῃ 1). 

Ίζπβετοη [,οποῖας Ἠαῦεῃ αποΏ ἀῑο Τ,αίείποτ βίείς 1,ειμοῖμξ ϱεπαηηί, 

Ρἱο Ὑατίαπίου Ι,εοπέΐμς, ους, Ινεπέίοίις, Ιμεσιάέμδ, [μεοπίάας 

Βείσεη αἶ]ο ἀἶθβε Ἐοτπι γοτατς 2). Αποῦ δείεισις 3) ϱελῦτί ἆ- 

Ἰϊπ, οὐπνομὶ πιὔρ]ο]οαγυγεῖθε οἵπ πεῦεπ Ἠειπι]ας- ΗΕΓΠΙΟΡΕΠΘΒ 

πεπαηπίοτ Βε]εποις πηέρεπτἰ{ Ἰαί. Ώεη ἈΝεὐεππαπιεη Οαγίπις 

“Ὅοσειρί πατ Ῥμοβας; ἀεπηπ οὗ ος ἵπ ἆθπι απ βἶεῖ 8οποἨ Ζυγεϊ[ε]- 

Ἠαβεη Νεχοολατίἀθς (ππίοη Ρ. 209, 14), ποπεΏεπ αποἩ Χεπο- 

ελατῖάος Πυοτ]είετί δέ, τετῦοιβεπ Ἱιερίβ):; παπά οὗ ϱ8 Ἰτρεπά 

είπας ση Ὠεάεπίεη Ἰαί, ἆαςς ἀῑε πι στιεοῃῖσεμεη Τεχί ἀες Εναπ- 

βεϊαπι Νιοοάεπαϊ παπιθη]οδεη Ὀῦμπο ἆἀε5 τεῖεες ΦΙπΙΘοΠ ἵπ 4ος 

Ἰαϊοϊπίκομει Ὑεγαῖοι Καγήιμς παπά Ιιειοῖις Ἰεῖδδει 5), ππΙ ἴσῖι 

πὶομέ επίδοµΙεάεπ Ἠαβεῃ. 

4) Ορρταπῖ οΡΡ. ϱᾱ. Ἡατία] 1, 448, 8 οἳ. 440. 10: ἘρίρλαἨ, Ἠαες. 

54, 202 (Ῥιπάᾶοτέ ΠΥ, 48τ, 1) ο. 54, 6, πο εὔεπ πατ Ὠἰπάοτί Ρ. 457, Τ 

4ουκίου βία 4ευκίου Ἠεδί 8. ππίεη σα Ρ. 197, 9. -- ἵαπ ἄετ Ιηβοτῖβε 

του Εἰτκ-αραίδο (ΑἨλαπάϊαπρου ἆἄοτ Βετ]ῖπετ ΑΚκαά. ΡΠΙΙ. Πε. 0Ἴα85ο 

ας ᾱ. ὅ. 1815 8. 63 οᾶςετ, ἆδ ἀοτί πιειτετο Ὀτιαοκ{εβ]ετ, Ώεββετ ἀῑο ἆασα 

ρε]ιδήρε ΤαίεΙ ΙΤ) Ἠεδέ πιαη Ἱ. 19. 21 «4ουχιου, Ἱ. 96 «4ευκιος «{ευκιου 

π. Ἱ. 61 «{ευκιος. 
9) Ὀπίεπτα Ρ. 202,9: 910,23: 219,8. Αιῖ ἀἱε Ιἀεπιβοβεῖοη ΠΠΒΕΓΕΒ 

}Σειεῖις ταῖς Γσαπας, Πποίαπις τ. ἀτε]., πε]εμο ΜΗ (Νου. Τε. 1707, 

Ρτο]!. Ρ. ΧΧΧΥΙΙ) σεπαρί Ἰαέ, 5ειθ ἴο] Κείπεπ Απίαςς Ἠΐετ εἴπσιρείη. 

8) Ὀπίενρ.2041, 15.19. Ὀεῦετ ἄεπ απάετεν Ῥε]εποις 5. ΡΗΙ]α8έ. Ἠδεχ. 5: 

Ααριβί. 4ο Ἰαετ. 59. ο. Ῥταθάοκιίη. 69. ία γετάᾶεμᾶσο Ὀευετεϊηβείπη- 

πωηνς 2πΐβεπεη ἆοι Ιετο ἀϊθθες Βε]εποιθ ππᾶ ἆεδ Ἠετπηῖας Ξ-- ἨΗειπιο- 

6επος (Ρη]αςί. Ἱ. |. γεειγγεεοπεπι ἐπ ΠΠίογπι Ργουγεαξίοπε Ίναπο ε5δε) 

πε ἆθτ ἆοδ Ώεπιαβ ππᾶ ἀεΒ ἨΠετποβεποςβ ἵπ Αο. Τμεο]. 14 προ Εῖες 

απ{ αἰο]ι Ώεταπεη., 
4) 8ο πτίπεϊ!ο Εαὐσίοῖας Π, 767 8ᾳ., ἄετ ἴρείρεπς Νεχοσλατῖς ππᾶ 

Χεποε]λατῖς αἷς Νοπιπα αν γοταυιββείσί. 
5) Ἐναυς. ΑΡροοχ. θᾱ. (9) Τϊβε]επά. Ρ. 925 ἄετ ρτῖεοἩ. Τεχέ, ρ. 990. 

406. 408 ἆοτ αι. Τ. Ὀίο Τατίαπίεπ σα 1,ειείις (8. Ὀεδοπάειε σα Ρ. 990) 

αἶπά 5ο σἰεπι]ίο] ἀἱο ρ]αίομειτ πο ἀῑθ Ζάπι Χάππεη ππςτεῬ Γειεῖως. 



6. ”. Ώϊο ΑΡοβίοΙςσεβομ{ο]ίοη ἆο5 Ἰ,οποίτβ. 

Ώου Βαπᾶ, ἵπ νο]ο]σπι ῬΠοβας. ἀἱο ,δορεπαππίεη απ- 
4ογπηπρονπ ἆθγ Αροβίο]΄ ]αβ 1), απιίαββίθ ΠΙΕΗΥΘΙΟ ]6 αἶποπι ΑΡοβίο]. 

οουγἰἀπιείο Ῥϊο]ονγ. απη ἆαάδ πὶοπέ βοποη ἀαι ΕΙηπραπρ 86ἴΠΘΒ 

ΚαρίίοΙς ἀοαί]οι ϱεπαρ βαβθί, 80 ἸπαοΠί ϱ5 ἀἱο παση]οτίρο Ὀς- 

βοπάσιο ΑπίΙἨΤΙΠΡ ἆα; πράξεις Ἰωάννου (απίεη ρ. 916,11) 2ηπεὶ- 

{ε]]ο8. Ώσεπι οπίκρτ]ομέ ἀἱε Αιζᾶμ]αηρ Ῥεί ΝΙοερ]ογιβ (απίθη 

Ρ. 919, ῦλ, ἵηπ ἆθει ΘΥΠΟΡΑΒΟ ἆθβ ΑίΠαπαθῖας 7), ππᾷ ἀἱο Απβ- 

ἀναο]κουγεῖσο Ὠοί ἆαπ Α]ίοπ γοη Εαδερίας απ; ππά ϱ8 ϱομῦτί τἰεἰ 

γετκοε]τηιεϊί ἆατα, ἀἆαταιβ ἆαδ Αασιδίπ ἆαοπ Ἰθαποῖπς αοίέμΒ 

αφοδέοζογιή βοἩτοῖρεπ Ι88βί, 7Ζα 8οἩ]ϊθβδεπ, Απαρπβίίπ Καπηπο πατ 

οἵπ θἱπΖίρ6β ἀῑο Αγροβίε] Ἱπβροεπιείῃ Ῥο]μαπάε]πάςβ αν] 468 Τν.ει- 

οἵπβ. Ἐν τεεί Ία γοάετ]ο]ένοη οἴποι Μεμτ]μεϊένου βοτ]ρίπτας 

ΔΏοοτγρ]ας ππίοτ ἆθπι Ναπιεῃ ἀθ; Αροδίε]. Ὠϊο ΖβαπΠΙΠΙΘΗ- 

βίο]]απρ ἀθιβε]θεῃ ἵπ οἴποπι Βαπάε αρ βεἩτ παμε; αΌετ πὶτ πβ- 

86η ΠΙοΠί, οϐ ἀ4ἶοβο Υοπι Ὑεγ[αββδει βε]οβδίέ Ποαιτήητίο. Ἀοοῇ π7θ- 

Προ: Ἱκαῃη ΤΠΔΏΠ 4αΤα1Β, ἆαδφ ππίοι ἆθπι ϱ6ΠΙΘΙΠΒΑΠΙΕΠ ΤΙ{εἱ ἆαι 

περίοδοι οἆει πράξεις τῶν ἀποστόλων οἆει απο πα ἵπ οἴπθπι 

Ῥαπάο πιοῃγοτο Βΐσμοι βο]οπεη Τη]ια]ί Ζπβαπηπιεπβοβίε]]{ ΊΠαΤΕΠ, 

γοη πε]ομεπ εἰπίρο αι{ Τεποῖας σατε]κσε[ηἨτί γγοτάθη ἀἩτίεῃ, 

4αη Φομ]αβς 2ἶεμεῃπ, ἆαβδβ ἀ4ἱο 8ο /ᾖαβαπιπιθηροθβίεΙίοπ Βήσμοι 

βἄπηπη(]{ο]ι Ἰαι]κο ἆας Γ,οποῖτπβ Ἱπατεηῃ. Ἠτ αῦεῃ Ἰκεϊπετ]εί ΒΗ1ςΡ- 

βομα[ ἀαίᾷν, ἆαθςθ ἆας βε]ρδίπειρπῖς ἆεβ 1,οποία5, Ἱπε]ο]αο ΕΠο- 

Ώπς τοῃί]ς αἲΒ βοϊποπι ΒΏπομ ἨΠεγαπβρεΙ6βεη Ἰαί, βἶοι απ{ ἆθπ 

βοβαπιπηίθη ΤηΠα]έ Ίεπο Βαπάςς οιβἰγδοἰ{, βε]ρβί Ἱγεπη ἆαρδ ἀῑο 

Μείπαηρ ἆάβ Ῥ]οίαβ πναν. Ὑο]ιοπάς Ιδί πὶομί ἆατατ τα ἀθπκοη, 

ἀα58 ἀἱο πράξεις αἷει 19 Αροβία], νγο]ο]ο βοιοῦ Ίπι 4. {α11- 

1) Όοει Πτίπαπη ΚΙοπ]κοις Ἱ. ]. 998, ἆῑδν ἆαβδ ἆθπι Ῥποίας νοτῃῇεροπάθ 

Βιο]Ἀ πι ροίηρθν [πιέαηρ ϱΘΊΥΘΒ6Π βοὶ, πο. ἀϊθβο: ϱ8 οἵπ βιβλίον 

ΏΘΠΠΘ, Ὀδά αγ Κοίπου ἩΠάστ]θριηρ, τιπᾶ ἆθι ἁαιπίέ νοιΏιηάσποθ, ἆαδθ ἀατίη 

πϊομί Ὀθβοπάςφτο οἰππε]πθοη Αγροβίεῖπ ροπ]άπιοίο Βϊσ]αι σα απίθτβομθίάθη 

Ρ6οπΠ6β6η βοΐθη, π]τά ἀπτοῃ Ῥποίαςβ βο]οδί πἀφτ]θρί, ς. οΌθτ ἵπ Τοχύ. 

2) ιο πηπίοι ἆθπ απίθη ρεβαιηπε]ίθη Ζειρηΐβδοηπ {εμ]οπᾶς ππᾶᾷ ἆοοῖι 

πΙοΏί ϱ8Ἡ” οπίθομτ]ίομο Θία]]ο πιῶσο Π]θυ δίοἈῃ, Αίπαπ. οΡΡρ. θᾱ. Μοπί- 

{ποσο 1, 202: τῆς νέας διαθήκης ἀντιλεγόμενα ταῦτα" περίοδοι Πέτρου, 

Ἱπερίοδοι Ἰωάννου, περίοδοι Θωμᾶ, εὐαγγέλιον κατὰ Θωμᾶ (816), διδαχἡὴ 

ἀποστόλων, Κλημέντια" ἐξ ὧν µετεφράσθησαν ἐκλεγέντα τὰ ἀληθέστερα 

καὶ Φεόπνευστα. ταῦτα τὰ ἀναγινωσκόμενα. 



Ὁ απᾶστε Ὀοἱ Μαπίοηᾶοτη οπταἰτε σα Ἠαῦοη φολοίπον 1), α]ίο Βῆο]νου 
ΝΑΤΕΟΠ ππᾶ γοῦ Πμοποῖας Πατήητοη βο]]επ οὖετ αποἩ πας πγο]]ίοη. 

Ώαρβερεη ερτῖομέ 5εποη ἀει Τπιρίαπά, ἆά55 8ο Ἠδαβρ ἀἱα Καπο- 

πίδεμο ΑΡροίε]ρεφολίο]έο πε παπά οὗπε οβοηβαίΖ 7α αΡοΚΤΥΡΙΕΠ 

Αροβίε]σεκεμομίεῃ, πγε]ο]ε 65 ἴπιππογ πισ πηῖέ οἰηππείπεη Αροβίείη 

τα Όναπ Ἠαίίευ, αἱς ,,Τμαίεη α]]οτί οἆει ,,4ετ 2πδΙ ΑροείεΙ“ 

οἆετ αἱ ,,αΙ]σεπιεῖπο Αροείε]ασίοπ΄΄ Ῥεχεϊεμπεί νηῖτὰ 3). Βοάαπη 

νήτά ϱαῦ7 τορε]πιᾶςείςρ πατ εἶπο «εΏτ Ῥεδελτᾶπ]ίο ΖαΡ] γοη Αρο- 

βίε]π αἷς Οὐ]εσί ἀετ Ιεποίαπίκεπεη Γατείε]Ἰπηπρφεη ϱεπαηπ{. ἨΗ[ετ- 

γοῦ ἴδί αιβζαφεμῃ. Τομ βείζο ἀαθεῖ νοταῖς, ἆάδς πὶεέ πχ ἀἱθ- 

Ἰεηπίρειν Ζεπρενπ Ζα Ἠὔτεη αἶπά, πε]ειπο ἆεπ Ναπιεπ ἆες 1εποῖας 

ἀατοίείεπ. Ίεπη Ῥμήαξίεγ αΡοκτγρἩμε Αροβίε]ροκελ]ομίεν απί- 

Ζ8Η]έ, νγε]ε]αε ἀῑε Μαπίσ]ᾶετ ϱεύταπεμεη, ππά ἀαθσῖ Τ,οποῖας πΙοΏέ 

πΘΠΠέ, 8ο πιεϊπέ 6γ ἀοςῇ 5ε]Ὀείνοτείᾶπά]]οῖι ἀϊεεε]θει, Πθοι πγε]ο]ια 

εἰον Απριδίπ ἵπ Καπιρί πηήέ ἀεπ Μαπίομᾶθτη 8ο πιαηηϊρ/αοἩ 

απβ]ᾶςεί, ππά πείσμα πας Απριςᾶη παπά Εαοάϊας επ Τ,εποῖαβ 

πι Ὑετίαβεετ Ἠαθεπ. Πϊεβε]θει Βΐεμοι Ῥεππίσίεη αὖθτ απο 

ἀἱε Ῥτθοϊαπ]δίεη, 6εβεν πε]ε]ε Τατρίας τοῦ Αρίοισα ππά Τμεο 

τοῦ Βοπι εἰηφεκελτίίεη αἶπά 3). Απ ἀϊθκεη Ὑοτρᾶηρεν ὈῬετα]ιέ 

απο] ἀαξ Υετάαπιπππηρεγί]ιεϊ! ες σε]αφίαπίκοπεηπ Ὠοθυταί, ππᾶ 

ἀβταις ἆαάξς Πεν ἵπ αἴπεπῃ Ὠεφοπάοτευ ΑγΙΕΙ ἀἱο «ἄπιπιί]ῖοῖθη 

Βελμτίεην ἀα5 Τ,οποῖας γεταγθΙ]έ πετάει, 1δέ Καῖῃ Ῥοπγεῖς ἆα- 

6ερεπ Ζα επίπεµππεη, ἆα5ς ἀῑε γογῃεχ πατη]ια[ ϱεπιαομίοη Αροςίε]- 

Εεδε]εμίεη εὔεπ ἀῑο Ἰεποίαπίκεμεῃ θεῖεηπ (απίεη ρ. 210, 20). 

Ἰγεηη {εγπετ Βρϊρ]απίας πασηφευγίεβεπογ ἠαδδεη ἀῑε ᾖοἴναππεβ- 

1) Ὀπίεη ρ. 216, 18. Αποῦ ἀἂᾳ τεῖαί ἄϊεθ Ἠεινοτπεῦαπς ἄετ Αεἴεῃ ἆθ5 
Απάτεας, ἆάβδ 68 αἶεμ ππι εἶπο Ῥαπιππ]απς πιεµτετες 6 εἶπεν ΑΡροβίεῖς 

εθεβῖε[ίε ἀατείοιιεπᾶετ Βϊο]οτ Παπάε]{. 

2) Βο 8εποηυ θ0απ. Μπταί Ἠπ. 84: Ὠοσίίπο οἳ Αάάαϊ εᾱ. ΡΠΙΗρε 

Ρ. Ὑ, επᾳ]. ΤΠεϊΙ ρ. 44ο. ρ. 2 τα. 88, Νο βεποηῃ πθεσεηπ ἀες βίτεης 

Εἰτομεπεν ΟΠατακίετς ἀἴεβετ Βομτίδε πίοὮε πι Ἰ/αβοπτωβηη (Ἠειποβ 

Ἠεα]επεγξ!. 9. ΑπΠ. 1, 94) απ αροκτγρηο Αρορίεἰσοφεεμέθυ σα ἄεπκοῃ 

δε; πρι, Οία]. οἳ Ενα στ. της. ρ. 77-88 εοᾱ. 125 ᾳ. 122-199: Αοία 

Τππιοςλεῖ ο. Όδεπετ Ρ. 8, 10 αξ. ἄδιάηρετ σε]. ΑπΣ. 1878 Β. 109: ἀει- 
βε[ῦο Απδάταοκ Ὀθί εἴπεπι Τηθεοάος ἵπ Οταπιετς Οα:. ΤΠ, το, 94. 

ϐ) Ὀπίεη Ρ. 209, 145ᾳᾳ. Ώετ Βτίεῖ 1,εο” (ερ. 15 6 15, Μϊσπο 54, ο]. 

6058) απ Τατίοίπς ἰδί Απίστοτί αα{ εἴπεη γετἰοτοποη Βτίεξ ἀΐεθεβ αραπίδεΒεν 
Βίβδο]οίς, πε]ειετ αὖετ ἄππ]ίοίοι Τπ]α]ί ϱεπεδθη βεῖπ πι πο ἀθτ 

ππίεη πισειλπεϊ]ίε Βτίεί ἀεβδαείθεῃ. -- ΌΏαβς ἀῑο Ῥτβοϊμαπίδίεη {ἐπεῖ]β 

ἀῑεβε]θεη Αροβίο]ασίενπ, (πείς Βεατυεϊίπησεν ἀθικείθειῃ Ἰαίεῃ 5. αποῖι 

2095, 20 βᾳᾳ. ππά Νοΐεν σα 203, 11: 204. δ. 



-- ΙΧΧΙΥ -- 

αοίοη ἆορ Τ,οποῖαβ ϱοἶθδεη Ἠαί, 80 Καππ ϱἨ ππίου ἆσπ δοροΠπαηΠίΘῃ 

ΑΡροβίε]ραβδολϊοΠίθη 468 «οΠβαπΠΘΒ (Απάτοαςθ ππᾶ Τποπιαβ), πε]οῖια 

6; ἆπτοὶ ἆθπ ΤΙ] απᾶ ἆοπ Μαηροι Ἰοάοι ΝΔλοτυοβπιπιππς αἱβ 

4ἱο6 αἰπἼῖρεη 1Ἠπι Ῥεκαππίεη Ὀοπεϊοληαί, ἆοο] παν ἀἱδβεί]ρεῃ γΥε- 

βίοπεῃ, αἩβδ πε]ο]οη 6 βἰοῖ Μαπο]ιεθ απροεϊρηεί Παί1). Ώαπη 

πηὶγᾶ ἀ4αβθο]ρο απο] τοη Επβορβίας βρο]ίεῃ. Ἠ6 Ιβί ὕροτπαπρί 71 

οοηβίΦ{ΙΤ6Π, ἆαδς τοη ἆεπ βομπ]βίε]]ενη Ὦἱ6 παπι 9. ὀαμτπαπάοτί, 

ππο]ο]ο ἀαῑ Ῥοῖ ἆεπ Ἠάγείίκαιη οουτάπο]λ]ίομεπ ΑροβίεΙβαβοΠῖο]ι- 

ίεη ρεάσπ]εη, Ἰαίπ Εηπίροι ἀϊ6βεπ Ἰάτείίδομαι Αοΐοη ον οάοχο 

δοραεπἠΏοτγαίε]]έ οἆει αποἩἈ παν ἀἱρ Εκϊβίεηζ απάἆφτοι ἀἱοβε]θοῃ 

Αγοβίε] Ῥεμαπάε]πάαετ Αοίεπ απἀαιπίεί. Ἠαί 65 βοἱο]ο ἵπ ἆοι 

σγ]αοΠίβοπεη ΚΙΤο]θ γοτ ἆθπι 8. ζαμτπαπάθτί βεβεΏθη, 80 ΙΚΌππΠΘΠ 

βἱο Ῥὶβ ἁαΠΏῖη πο 7. Β. ἀῑο Ετζᾶλ]απρ 4οβ Ῥτουπογαβ παχ πγοηῖρ 

γατρτοαϊίθί Ρ6π6δεη Βεΐπ. Ἐγβί 8ο απίβοµὶεάςπο Ὠτίπεῖ]θ, πο ἆαβ 

46τ ὃ. Ὀιπιοπίβομαεπ Ὠγποάίφ (απίθεη Ρ. 211 5ᾳ-), βοπαίαεπ ῬΒαππι 

βοποἩ] βὶτ βοἱομο τε]αθῖν ςο]ρείᾶπάίρο Βομδρίαηπβραοη πο ἀῑο ἆαβ 

Ῥτοσβογαβ, αἱδ αποἩ {ν Ἰκαίμο]ίβεμο Βοεατρεϊίαπρεηπ ἀοτ Ἰεποαπ- 

βοΏεη Ῥάσμοαι, πο ἀῑδ, πε]ο]ο ἀῑρ αἰλαπαβαπἰβοΏθ ΘΥΠΟΡΒΘ απ- 

ἀειίεί (8. οῦεπ Ρ. ΗΧΧΗ Ληπι. 2), απᾷ ἀἱθ ππβ αεΓΠα]ίθηθη ΑοίθἩ 

465 Απάνεαβ ππᾶ ἀ4θ8 Τποπιαβ. Ίπι Αἀεπά]απά {16π ἀἱο επί- 

βοποϊάσπάεπ ΙτοΏΠΙοποη Ψονάαπηπιπηπρεατί]αῖ]ο βοποη ἴπβ ὅ. ἆα1τ- 

Ἱαπάρτί, Ώαμπει Ὀδρίπποη ἀονί απο] ἀἱο Καἰποβµβοπεη ὨἘπιανρεϊ- 

{ΠΠΡΘη ΒΟΊΟΠ 8ο Τί6ἱ {91οΥ. 
Ώας Μαρς πιπ, ἵπ υνο]ο]σπι ἀἱο αἰππεῖπεη ΑΡοβίαἰ ἵῃ ἆεπ 

Ζουρηΐβδοη Ἀροι ἆἀἱο ἄ]ίοτεῃ αροβίε]ροβομϊοΠί]Ιομθη ΑΡροἰΙΥΡρΏοΠ 

γογγοίοη αἰπά, Ιδί οἶπ βοἩτ ππρ]οίομθΒ. Ὠϊο {ο]φοπάο ΠερετβίοΠί, 

{ὴ πγο]ο]ο ἰο]ι ταὶοη απί ἀῑο Ρ. 19ὔ-- 18 πρείπαϊίεπ ππά ἵπι 

πρβοπί]οηση οἩγοπο]ορίδοἩ βοοτἀποίοη Απβ74ρο ομπο ἨΗδαίαπρ 

οἵπσοίποι Οἶίαίο Ῥοταίεη Καηππ, ἀῑγ[ο ηΝίσ]ο]ι βοίη: 

1. ομαπηθαβ: (Οἶεπι. ΑΙ. τα Ἐναρπ, Ι ρ. 2919, ὃ: ἀῑο 

Οπατίοάσοίπιαποι Ὠοαί Τποοάστεί ρ. 210, 2ῦ) Βπβοῦ., ΒρίρΙ. (9 πια], 

πιοηπ πια Ῥ. 101, 9 π(τοσἈπεί), Απιρηι, Ῥηαδίου, Εαπβίηβ 

ΜαπίοἩ., Αασιρί. 2), Ῥποάίας (8. ᾗα 909, 9), Ιπποοσπβας, Τρία», 

Βρηγαϊπηπβ γοη Αποσμίεη, ἀἱο Ῥγποᾶο ἀοι ΒΗάειίεϊπάο τα 

1) Ὀπίοι Ρ. 196, Ί88ᾳᾳ. ὅοη ἆθπ οὐ]οπίάθομοη ΑΡροβίθΙςοβοΠμἰομίθη 

(8. ἀῑδ Νοίο σα 195, 18) Κοηπίθ 6ἵ Πί6Γ αΏβδοβη. 

ϱ) Ἐπιηκ] οἶίτί ρ. 200, 9, αΌοι νἰε]{αςἩ Ῥοπαίσέ ο. Ρ. 208, 11 8αα. τοῖς 

Ευρ, 1 ρ. 920, ὃβδαα.; Ρ. 205, 8 8αᾳα. πε Έπριη. ΥΙ ρ. 945, 2 8ᾳᾳ.: 206, 6 Β44. 

πῇί Ρ. 241, 9 -- 48, 19. 



ο. 

ΚοηβίαπΗπορο! γοπι ὅ. Τ03, ας Τ. ὕκαπι. Οοποῖ] νου Τ8τ, Νϊ6θ- 
Ῥλοτας ΟΡ., Ῥμοῦας (2 πια]), Ὀγπορεῖς Αὔιαη., Με]]ίας, Ιπάϊτεςί 

απο Ῥεεπάοπιε]ίο ππἀ Ερὶρ]λαπίας πιοπαςβΠΒ. 

5. Απάτοας: Επδεὺ., ΕΡρίρα. (9 πια]), Ῥμ]αείος, Εαπδίας 
Μαπ., Ααπριρί., Ἐποδϊας, Ἰηπορεπίῖας (9), Τατίρίας, ε]αδίας, Ἐ]ο- 

επβδ (9 πια]), Με]]πτς. 
5. Τποπιας: ΕρίρΙμ. (9 πια]), Απριαςί. 1), Ἐαπξίας, πποςεη- 

επ (2), Τατίρίας, Εεἰαρίας, Ἀϊοερλοτας ΟΡ., Ῥμοῦας, Βγπορβί8 

Αίπαπ., Με]]ίαβ. 

4. Ῥοΐτας Σ): Ῥμήακίετ, Εαπδίας, Ἰηποσεπίας, εἰαδίας, ΝΙ- 

οερΆοτας ΟΡ., Ῥποῦῖας, Ὀγπορεῖς Αίαπ. 

6. Ραπ]ας: Ῥμήακίοτ, ἘΕαπρία5, ΡΠοΠπς. 
6. ΡπΙἼρρας: εἰαξῖα. 

Ὠίεςες Ψεττεϊολμπῖς Ζαἱρί, ἆαδς ἀῑε Αοΐεηπ ἀ4ε5 ύοἩβηπαςβ, 4εΒ 

Απάτεας ππᾶᾷ ἀ4ες Τμοπιας ἆεπ πγεϊίαις στῦβείεπ ΑπερταοἩ ἆατατί 

Ἰαθεν, 4ετ Βαπιπη]αης, πε]εμο ἄεπι Ῥμοβπς γοτ]ας ππᾶ πε]ομα 

βε]ερεπί]ε]ι ἵπ πος] ϱτὔβδετοτ ὙοἡκίαπάϊρΚεῖέ γοτκαπι, γοη Ἰ]ε[ετ 

αηρε]λῦτί τα Ἠαῦεηπ. Ίεπη Επδοῦῖας ἆεπ ΤΠοπιας πγερ]ᾶφεί ππὰ 

ἀα[ᾶτ πεῦεη ᾖοἴαηπες ππά Απάτεας ,,ἀῑο απάετη Αροβίε] βίεΙέ, 

80 Καπη ἁαπῖς γοτ αἶ]επι Τήοπιας σεπιοῖϊηί φεῖπ, ππά ος [ταρί 

βἴεὮ «εμτ, οὗ ϱτ ὈὨαὶί φεἴπεπι ππῦθβίτηπηίεν Απεάτπεοῖς ποοῖ απάἆοτα 

Βϊεπετ ἴπι ΘΙπῃ Ἰαί αἷς ἀΐθκε ἀτεῖ, Ζαπια] ἵπ ἀϊθφεῃ σε]ερεπίῖο]ι 

αποΏ γοη απάετεηπ Αροβίε]π ἀῑε Ἐεάε Ρεπθβεη φεῖη Καηπ. Πίοβε 

ἀτεῖ Ἠαῦεπ απο] απβάτΏσκ]εῖια ππά βίατκε Ζεπρηῖφκε ἀα[ῆτ απ[- 

Τπγγεῖβεη, ἀαβς βἷο Ίεικο ἀο9 Τ,οποῖας αἶπά, πᾶπι]εῖ] απςςοτ Ὠεῖ 

Ιηποσεπίαβ ππᾶ Ῥμοίτπα, υγε]ε]α ἀεπ Ἰ,εποῖας ποοὮ {Ἡτ Απάστος 

γεταπποτί]ε] πιαεηοπ, Ὀδι Ἐποβϊας (5. Ζα ρ. 205, 2), Με]έας 

(ρ. 216, 6) ππά Ιπάϊτεοί ἀἆοο] αποῖ Ὠεί ΑασιμΗη, ΊπΘΠῃΠ ΠΙΔΗ 

4επ Επτε]απ/ΙἈταπρεπ ἆθ5 Απάτεας, ὦο]αππες ππά Τ[ῃοπιαβ 

(ρ. 05, 9. 19 πεὺκί Νοίε) ἀο αἰ]σεπιεῖπε Απσαῦε Ρ. 209, 2 πο 

ΡήΗς τα Οτιπᾶε Ἱερί. 

Απάετε βίεΠί ϱ5 Ζππᾶσ]δέ πηῖέ ἄεπ Ραπ]πβασίευ, ππε]ο]α πας]ι 

Εμηαρίετ ρ]εϊεμ{α]]ς Ὀεῖ ἆθπ Μαπίεμᾶετη ἵπ ΑπΠςεἩη σεείαπἀεπ 

1) Ὀπίεπ ρ. 200, 19 πεῦδί ἄεπ ἵπ ἄετ ἀοτᾶρεπ Νοίο εἰβτίθη 5έεΙεπ. 

2) Τεν πεηπε Ἠΐετ πατ ἀῑδ Ζεασεη, πε]ε]α Αοτοπ ἆεΒ Ροίτας, ΡΗΙΗΡ- 

ρᾳ8 ππά Ῥαπ]ας ἵπι ΖπβαπιππεηἨαης ποῖξ ἄεπ Ὀεί ἆθπ Ηάτοίϊκετη Ὀο]εθίθι 
Αοίεηπ ἆθ5 ζομαππθς, Απάτοαα υπᾶ Τήοπιβς πεππθῦϱ. Ἐςδ Κοπωθῃ Ἠΐθς 

7. Ῥ. ἀἱο ἵπι Ὠεετείαπι ε]αβῖ αὈφεφοπάφτί ου ἀἴθβεπ οἰίτίεῃ αοίτβ 

Τηεοίας οί Ρατ] πὶα]έ ἵπ Βείταεϊέ, οὐπγοΏ] δἷθ Ιάρπεβεῖι αἰπά πηξε ἄθειπ Υοπ 

Εαυδίπβ ἵπι Ζπδαππεπ]αηρ πε Ίεπεπ οἰτίθηυ 5. ππίον ρ. 208, 6. 



-- ΤΧΧΥΙ -- 

Ἰαβεπ 80]16Π, ππά πε]οια Ῥαϊ Ῥποίας αἱβ Βορίαπά(]οαῖ] ἀοι 1Ἠ1γοπα 

ἀτυπάρίοσἷς παοἩ Ἰοποίαπίβομεη θαπιη]απρ ουβοΠοίποπ. Ὀεν Μαπ- 

ομᾶςι Εααβίας οτί νο παπά παομ εἶποι ῬΒετα[απρ αι{ ἀῑο γοη 

ἀοπ Καΐλο]ί]κοη αἲδ Ιπγεοπι Καποη απβροβοΠ]οββεπαη ΑΡροβία] (ἀ. Π. 

406 ομπα Έγαρο Αοίοπ 4ο Αροβίε]) Ῥοΐτας, Απάντοας, Τμοπιαβ, 

ύοἨαππος ἀῑο Αοΐοη ἆθι Τ]οῖ]α απᾶ 4ο Ῥαπ]ας ππᾶ βοἹδρβ 

{αεί ΠΠ απβ ἀἱθβοῃ ἀ4αβ Ὀτίμοιι ἆθδ Ραπ]ις ἄδοι Ἐ]ο ππά Υ]γ- 

οΙπΙ(α{1).. Ώαταις {οἱσί πηπιο]ρατ, ἆαςθθ ἀῑορ ἀῑο Ῥαπ]ακασίοη 

βἰπά, Ἱε]ο]α πας] Ῥμίαρίευ οί ἆεπ Μαπιολᾶστη ἵπ ΑΠΒΕΊΠ βίαπ- 

ἀεπ. ἨΠΙ πιαη {6ΥΠ6Ι πὶολί ομπο Νοίι παπά ρ6ροΠ αἷο Ἰα]ιν- 

ΒεΠοϊπ]οΠ]κοΙ ΑΠΠΕἨΠΙΘΠ, ἆαβο ἀἱο ὃ νοη Εαυδίας 7Π8βάΠΙΠΙΘΗ- 

Ροβία]]ίεπ ΑΡροβίεΙραβομϊοπίεη γοπ ἆαπ ὅ Βϊομαιῃπ ἄθρει ρεπαᾶ 

ἀἱοβε]Ώεη ΑγρορίαΙ, πε]ο]ιο ΡΠοίτας 2αβαπιπιοηρεβίε]{ {απᾶ, γει- 

βοΠ]εάςη βεῖεη 2), 80 Αἰπά απο] 4ο Ῥ]Ποί[ίαβ πράξεις Παύλου ἀἱθ 

Αοίοη ἆετ Τηε]κ]α ππᾶ ἀ4ς8 Ῥαπ]ας, απᾶ 68 Ιδί βοπέ Ώαυίθβοη, 

ἵνα Υοῦ γογπεΠοτεῖη αἱ8 πιῦρ]ο]) Ῥε]ιαπρίεί πατάς, ἆαββ Ρο 

ἀϊο Ἰαποίαπίδοπο Απίογβομαβ πΠπρεπαιθι Ἰλοἶδο απ{ απάθταο πηῖί 

4εβδεηπ Ῥϊομοενπ γοταπάεπο ΑΡΟΙΚΙΥΡΙεΙΠ απβρεάσ]ιπί Ἰαί,. ἘΒ 

Ἰ6ί αποἩ ππγγαὮγβο]λοαίπ]οἩ, ἆά89 ἀῑο νοπ ἆθπ Μαπίσμᾶςτη ϱ6- 

υταπολίαη Ῥαπ]αβδ- οἆει Τμε]κ]αασίοπ οἶπο Ἰᾶταίίδομο Βεαιροϊίπρ 

4ο ππβ δΓλα]ίσποη Αοΐοη. αφ Εαπδίας ἆαταιβ απμητί, Ίθβοῃ 

Ιγ ποοἩ Ἠεπία ἴπ ἀεπβε]ρενπ; ππά παν Ἱθπη Εαπδίας ἀϊ6βε]ροῃ 

ΑοίΘη ῬΏθβαβθ, Πο]οῃο Ὀοί ἆαπ Καίπο]κοπ βεῖποι Ζεῖέ νετρτοϊ{εί 

ἩΥΑΥΘΠ, ἸΚοηπίθ 6ἵ 80 βἰοἨ{1Ιο]1, υπο οἵ 68 ἐλαί, γοταιββδείσεη, ἆαδ8 

ἀΐθβο Ῥαπ]αβδασίεη 6 ἆεπ Καίλο]ι]κοπ 1η ιόογοπι ΑΠΒΕΗΠ βίεΠοῃ 8), 

αἱ 4ἱο ΖΥβομεη ἆθπ Ῥεϊάεη Βεταίαπροη απ ἀἱεβο]θειπ Υοη ἴμπι 

οι νᾶληίθη Αοίεη ἀ4ο685 «0ἨαηΠ6Β, Απάτοας, ΤΈποπιας παπά Βείταβ. 

Ῥιο Ὑετρίπάπηπρ ἆοτ Ῥαπ]ας- οἆει Τμο]κ]ααοίεοῃ πέ ἆθπ Βήομογῃ 

468 ,οιοίαβ, Ὑο]οῃμο Ῥ]μοίας γοτίαπᾶ, Ἱκαπη ποπ ΒΕΗΥ αἰέ βεῖη. 

1) Βεὶ Δαρ. ο. Εαιβίι. ΧΧΧ, 4 ἴοπ, Χ, 555, ἀἱ6 πΙομάρεβίοη Ἰλοτίθ 

ππίθη ϱ. 205, ὅ βαα. 

2) ἵπ Ῥεσζαρ αα[ ἀἱο Μετα] Ἱαππ ἆῑο Ὑοδιπιπίπαπς βατ π]ολί επί- 

ΒίθἹθη; ἀἆθηπ ἆαδ πο βἱοι Ζαἱρί ππροπαιο Ὀντειοι ἀ4θβ Ῥμοῦιας ἴροι ἆθπ 

Ιομοἰαπίβδοπθη Όταρταπρ αἶοι 6 Βϊσομθυ πΠΠΒΒ α Ροίϊονί Ρο[ΒΙΗ βεῖη. Ὠϊο 

νοη μπι Ῥθδοπάθις οἰδτίοη οπαππθβασίοη αἰπά ἀϊε]επίρεῃ, ἀθιτοι Έχαρ- 

πηθηίθ ππίθη Ζηβαπιπιθηροβίε]]έ αἰπά, ἀἱο αησνγεϊ{ε]]αβι Ιοποἰαπίβομθη; παπά 

Ιειοίαπίβοᾶ παηπίθη Απριδίη ππᾶ Απάστο ἀῑρ Ῥαί ἆθπ Μαπίομᾶθγη Υοί- 

Ῥγοϊίείοη Αροβίθ]σοβοΠΙοΏίθῃ, 

ὃ) Ώεπ νατ πΙτκ]ο] 8ο. Ο6. Ββομί]αα, ἀῑθ Αοίοη ἄετ Τπεκία υπά 

4εβ Ῥαπ]ας ϐ. 2241. 244. 9638. 458. 

ο ο νομος 

.. αμ” 

με κ νο πο σον” ----- 



Θο]ον ἀἱς Απκάναποκαυγείκο ἀθβ Ἐαιδίας βοπάοτί Ίοπο 56Ἡγ δεατί 
γοῦ ἀἱθβοπι αὉ. Ίοπη Εαδουίας ππίος ἆοπ πας] βαϊπεγ Μείπαπρ 

που Ἡᾶτοικογη υεγ[ογβρίοη, Υοη ἸΚοίπεπι αποτκαηπίεη ΚΙΤεΙεΠ- 

ο]γ{ιβίο]]ο; ἆοτ Ἐννάμπαηπς Ἱποτί βρο[απάεπεη απά ἆαίεςτ 

ποἩ]εσ]λῖη γογυγεγίο]εη Αροείε]ροβομίομίεη ες »Απάτεαδ, ᾖο- 

Ἠαηπος ππά ἆετ απἆθτοη ΑροδίαΙ” αποι ἀἱο Ῥαπ]αβ- ππά Τμ6- 
ΚΙαασίεη ρείαπάενπ ἨὨδίία, 5ο Ὑάτο βοἶπ ομπε]ῖπ ΠρεγίτείθεπάθΒ 

ππίογβομΙθἀρ]οβος [τε]ιαί] εἰπη]οβ: παπά Ἱπεηη ος ἁαταπίοι Ἀθαυ- 

Πατρέ Ἱτροπά πε]εμο Ῥαπ]πβασίεη ρε[απάεπ Πα, 8ο Ἠᾶίε ες 

πὶοΏὲ πηπηίο]θατ Υοτηει τῶν Παύλου πράξεων ἡ γραφή ἵηπ εἶπα 
γὶοὶ ρὔηοίροι Ὀοπτίλεϊ]ίο Οἶαβ9ο είε]]οη Κῦππεη, ομπθ ἀῑεβο γ1ε] 

Ἠδ]αι απΏβεβεμεπο Βελμγί ἀπτοι εἶπο ολατα{εγῖδίῖδομε ἈΝᾶλει- 

ἨθβΗππππης Υοη ἀ4επ Ἠᾶτεδοπεη Ῥαπ]αβασίεη 7α ππίετβολεϊάεῃ. 

Ῥεβθδετ Ὀερτιπάεί βοελεϊπί ἆετ Απερτποη ἀετ πας ἆἀεπι 

Ζεπρηπῖς ἆθδ ΡΠμαείες, ἀεβ Εαπδίπς ππά 4ε5 Απριςπας!) τοη 

4εν Μαπίσμᾶετη ρευταποπίεη Ῥοϊτιδασίεη απί Ἰεποϊαπίδεπεν ἵτ- 

αρτπης Ζα βεῖη. Ζα ἀαοπι Ροβίτεηῃ Ζεαρπῖς ες Ιπποσεεπᾶας ππά 

465 Ρ]οῦας Πάαβῖτ ἐπ Ὀρδείααρεπα Ἠϊπσα, ἆαδβ δἷο ππά πα 5ἷθ 

Ῥοίἱ Νϊοερμοτας ππά ἵπ ἆετ Ὀγπορβδίς Αίαπ. πί γγεὶί πησνγεϊ[ε]- 

λα ῇῖ Ιεποϊαπίδοπεη ΑροβίεΙςεςοΠΙομίεη 2αβαπιπιθηρεβίε]]{ αἴπά, απο] 

Ίπι Ώεογοί 45 ε]αθίας ρ]εῖοῖ Ἠϊπίετ ἀεπ Απάτεαξ- ππά ἀεπΤῃοπιαβ- 

αοίεη βίεποπ, Ἱποτααπί ἆαππ α]ετάῖηςς ἀῑο Ῥρραδασίεη {οἶσεη. 

Ριο Ὠαεί ἆεπ Μαπίεβμᾶετη ὈὨελερίεπ Ῥείτακδασίεη ἹΤαΤοη ἸοΙηθΑ- 

περι απ{ ἀετεῃ Ἐτεῖεα Ὀεβομταπ]ά. Ῥϊε Τοεμίει ἀαξ Ῥείτας, 

πε]ο]με παε ει εὔεῃπ απρε[ Ἠτίεη Φίε]Ιο Απραδίίηπς ἁατίπ οεἶπαε 

Ώο]]ε αρίε]ίε, Ἱκαπηίαο απο] ΗΙετοπγπιΙΒ αἩ5 ἀθπ περέοδοι ἀθς Ῥε- 

απς3). ΎΓερεπ ἀϊοδες Ζπβαπιπιεπίτεβεπς ἵπ 4εγ Ὀασ]α γηγά πἰο]έ 

4ετ οἰεπιεπίϊπίθεῖα Ἠοπιαῃ φεπιεῖηέ δεῖη, Ἱπε]οπεῃ ϱγ αποἩ ΚεππίΣ), 

1) Απρ. οοπίτα Αἀϊπιαπίπια ΧΥΗΠ, ὅ (ἴοπ, Χ, 166 βα.): ΟΘιοᾶ ἐδέ 

ππαφπα εαεείαίε υἰέπρεγαπέ (8ο. ἀἱο Ετσβη]πηρ ἵπ Δα, 5, { 8.), οι πι 

αροετηρ]ς γο ΠπαΦΠο ἴεφαπί εί ια φιιοᾶᾷ ἄε αροδἰοίο Τ]ιοπια οοηιηιε- 

ππογανί εἰ ἑρείμς Ρείγὶ Πλίαπι ραγαϊψέίεαπι Γασίαπι Ῥγεείνιις ραϊγίς εί ιου- 

ἑίαπέ Πῑίαπι αἆ Ῥγεεεπι ἑρδίιδ Ρείγί εὔδε πποτέκαπε; εἰ γεβροπᾶεπέ, φιοᾷ 

Ίος εἰς ετρεαἰεῦαί, μέ ία εοϊυετείµγ ραταῖηδί εί εῑῖα πιογεγεέγ. Όα8 ἵπ 

4ετ ΕάῑΙο Τιοναπϊεπείς εἰπρεβεποῦθηθ 6απαπι Υοι Γαείαπι Ἰιαῦεπ ἀῑο Ῥεπθ- 

ἀϊοίίπετ πηέ Ἐθολί πεάετ Ῥεβεῖαρι. 

9) αν. οονῖπ, 1, 26 ΑΒ. ππίεη ρ. 200, 15: Ερίςι. 148. 4 (Υα]]αταί Ἰ, 

τ9δ): ΠΗανιζ εἰ Ῥείγι (8ο. πχκοτεπα), εέ ίαπιεν οι γε εαπι εἰ πανίει- 

Ίαπι ἀεγεϊιφιωὲ. 

8) Όοπιπι. ἵπ ϱρ. αἆ αἱ. Πο. Τ (Ψα]αταί ΥΠ, 994): αἱ ΟΙεπιεης πι 
Ρεγιοᾶίς εἶια γεζεγί. Οἱ, νὶτ. Ἰπδα, 19. 



-- αχκασΥνΠ -- 

ἵη γε]οηεπι αΏον Ἱποᾶσι Ίοπο (θβοβίομίθ, πουμ Ἠρειμααρί ἀῑο 
Τοομίεν ἆαβ Ρείτας γον]κοπιπι{1), βοπάθτη ἀῑο αοίι5 Ῥοΐψ, πε]ο]ιθ 

ου (νἰν, Ἰ]αδα, 1) πας] Επδορίας (Ἡ. ϱ. ΠΠ, ὃ) αἱ οτείο ἆοθι 

ΡεαβαροκΙΥγρµα αι/ὔᾶΠΙέ2). Ώαβε Ῥεμας ΚΙπάεν σεμαΡδί Ἰαβα, 

ποτάθη αποῇ ΟΙοπιεπ ΑΙεχαπάτίπαςὃ) απᾶᾷ Ερίρμαπῖας (Ίαο, 90,299), 

πὶοΠί απβ ἆο; Πω ϱορτίβοῃπ, φοπάθτη ἀἱεβεῃ ρετα]] οἶιπο Ἰθάς 

ΑπάοιίιπἙς γοηπ γοιβομΙοάρπεπ ἘἩθοθηφίοποη ἄθιβε]ρ6η οἰήγίοη Ῥο- 

ἐππβαθίοη ΘΠΠΟΠΙΠΙΘΩΏ Ἰαῦοη. ΟἸσπιοπς οἶΗτί οίο Ία Εὔνπι]ίοι ππά 

οπί]θ]πί 1Ἡπθη ΠΙΘΗΥΟΥΕΡΑ). Εβ πᾶταο οἶπο ἀπτο]ι πὶοΠίς σα τοσΠί- 

{οτήρεπάο Βεάεπ]κ]ο]]καῖί, Ἱοηπ πιαη Ἰγροπά οίπγαβ Υοη ἆθπι, 

πας 7π]είσί ΠΠροεηί{ε]ά παβαπιπιοηρεβίο]]έ Ἰαίὅ), απί απἆοτο Ῥο- 

ἠπβασίεη πατἡο]ς{ἩἨτθη ππο]ίςε, αἱ απ ἀῑο Ῥοαῖ Καΐιο]]κοπ απᾶ 

Ἠᾶτοίι]κοιη γοη ΟἸεπιεπς Ρἱ8 Ρος α]]αίῃ Ῥοπειρίεῃ, Α0οτ {ὴτ 

]εποίαπίδοἩ ϱἷθ Ζα Ἰα]ίεῃ, Ρροπᾶρατ ἀἱο απροβἩγίον αγβο]ιαίτ- 

Πο]κοιίβρτϊπάθ ἆοοῖι ἵπ είπαν Ἰεἶβο. Ίεηπ Επδερίς (1. ο. 11, 5, 9) 

Ἀθετ ἀἱο βἈπιπιί]οπεη Ῥείγαβαροτγρῃεῃ πηί Ἐηβδομ]αςς ἀἱθβοι 

πράξεις εἶπ ἈΠη]ίο]ιθς, πἩτ ποσἩ γἱα] Ιειομίίογσοτος Ἠϊδίοτίβο]μθβ 

Ὀτίλμαι! σα {[8]]οπ βολοαῖπί, πο "δει ἆῑο Πᾶτοίβομοη Αροβίε]ρο- 

βολ]ομίοη ἵη ΤΠ1, οῦ, 6, 8ο {61 ἆοοῖ ραπ” ἆάδ ἀοτᾶρο ἆορπα- 

Ώβομο Ὀτίλποϊ]: παπά πγᾶμγοπά ο Π1, οὔ, 6, ἆθβ Ῥείαβογαπρε]ίαπιβ 

ποςἩ οἴππια] ροἀοπ]ίέ, βο]ηγαῖρί ο ἆοτί γοη ἆοπ Ῥοίγαβασίοη. 

ο σε]ῦγοη πἰομί αναριΏηρ]]ο]ι 2α ἆοτ ἄπαρρο, πε ἹποΙοΏθΥ βἱθ 

γ]ε]]αίο]έ 8οποη ΡΠ]αξίατ, Εαπδίας ππᾶ Απραδίη, αἴσμοτ αὖοι 

Ῥμοβῖαβ γοτραπάεη 8α6Π. 

ΝοοἩ ποεπίροι Ιβδί ἆαταη πα ἀεπ]κει, ἆαδδ ἀῑο ΡΠΙΠρραβασίεπ 

τοι  1μειοῖας Ἠειγίῃτεη βο]]ίοιπ, πο]οπο παν ἆαβ ρο]αδίαπίβο]ιθ 

ῶοοτεί Πϊπίετ Ἰαποιαπίβομο ομτει ροεβίε]έ Ἰαί, Ίαβ ππβ 

1) Οἶαπι. Ποπ]. ΧΠΙ, 4: τοοορΏ. ΥΠ, 25 νητᾶ πα άῑθ Έται ἆθβ Ῥ6- 
ιβ οιγγᾶ]ηῦ, 

2) Βὶο Ἱοτάςη απο] ἵπ Ὀθοτείαπ (θ]αβῖ νοπ ἆθπι Πἐπεγαγιπι 110- 

φιίπε Ρεἰγὶ αροδἰοῖ, φιοᾶᾷ αρφεϊιαίων ὁ. Οἰεπιεπέίς απᾶ ἵπ ἀοι βΥΠ. ΑίΛοἨ., 

γοη ἆεπ Κλημέντια ἀθιί]οἩ απίοιβοπϊεάεηπ (8. οΏεπ Ρ. ΙΧΧΠ Αηπι, 2). 

ϐ) Θίτοπι, ΠΠ, 52 Ρ. 595 Ῥοΐίου;: Ἐπς. Ἡ. ο. ΤΠ, 90, 1. 

4) Ῥαποπι. ΥΠ, 689 Ρρ. 71ο: ΥΠ, 69 ρ. 869: Ἐπδ. Ἡ. ο. Π1, 90, 2. 

6) Νον. Του. οχίτα σαη. ΙΥ, ϐ69---Τὸ πιῖξ ΑπθβοΏ]αβς ἆοτ Φᾶΐσθ απίθτ 

Π α. Ὁ, αὖθι πι Ἐπβοβ]ιθϐ γοη ΤΠ ο, πο ἆοο] ἰοποτ]ο] Πέτρου βἰαίί 

Παύλου σα Ί6βοῦ ἶβδ. Ἡϊροπίοιά αοἱΌδί Ρ. 70 αχἰτ. πᾶΠοτί ο] ἆθπι οἵη- 

{8ο Ἠ]ο]άροι. ῬἙοεατιδοῦτο 1 ο. Τ, 997 Ἱαίίθ 68 6οΠοη 6ΠθΙΡΙΒΟΙ 418βθ- 

βρτοσ]λθῃ, {οϊ]ϊοἩ ἴπι ΖπβαπιππεπἩαπρ πο ἆθπῃ Γτπαπα, ἀ8β8 ἀἱθδο οἰησί- 

66η αἰίθη Ῥείχαδασίθη οἵπ Ἰοτ]ς ἆθβ 1,θιιοῖιβ δοίη πιἠββίθη, 

νοκ 



γοη Ῥμήρραδασίου οτ]α]ίοη Ι8έ1), ποὶρί ποᾶςτ αἰογπι]ίε]εβ 

εριᾶρα, ποςἩ εἶπο Βριτ Υοη ἆεπι οὶδί, 4εγ αἷ]ο ππγεγβεΏτίθη 

Ἐταο]είῆο]κα ἀος Τοποῖας Κοπηχεϊομποί. Ὠου] πιαρ ϱ5 ἆθπι Ύετ- 

{αβδετ πὶοΏέ ϱαη7 απ Απ]α]ίραποίου ἵπ ἄ]ίστοη Αροβίε]ρεδολίο]- 

ἴεπ βο[ε]λ]έ Ἰαθεπ. Ίοπη ππαη Ῥοί (Ἰεπιεπς ΑΙ. (Βίτοπι. Π1, οῦ 

Ρ. ὅρὸ Ῥοῦετ) αἷς βε]υείγογαίᾶπά]οἳ Ῥοεπιοτκέ Ππάαί, ἀαβ ἔσδι 

ἀαδ οτί Ίμπο. 9, 60 Π. νε]. Μα. 8, 99 απ Ῥμϊήρραθ ρετ]ελ{εί 

Ἰαῦο, 80 γετβδίοηί πιαῃ, Ἱπατηπι ἀΐεθο Ῥμρραδασίεη ἀαπι ΡΠΙ- 

Ἡρρας νοτ βοἶπεπι Ἐπάε του Ομγίκίας Ζατα{εη Ίάβδεη: τίς ἐστιν 

Φέμµενος τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα ἐπ ἄροτρον καὶ στραφεὶς εἲς τὰ 
ὀπίσω εὐθεῖαν ποιῶν τὴν αὔλακα2). Ίεπη 68 πὶοΏί βε]θβίνει- 
αἰάπά]ος πᾶτα, ἆαάδδ ΟἼεπιεης Ἱπκετο ΡΠΙΗΠρραβασίεη Βθετ]λαπρί 

πὶοΏέ ϱεϊοδεη ππᾶ Ιπδῦθεοπάτο αἩπβ ἀϊθεβετ Βίθ6]ιε βείπο Καπάο 

πΙοΏέ ϱεβεμδρῇ Ἰαβρεη Καππ, 5ο πᾶτο ἀατατί Ππζανγείδεν, ἆαβ8 
Οεπιεῃπς 6ερεπ Ἠετας]εοπβ Απβαῦα, ππίοτ απάἆςτεη ΑΡροβίε]η βεὶ 

απο Ῥμήρρας Κεῖπ Μᾶτίγτει ροποτάεπ, πμ αἰπσαπεπάθῃ 

Ἰαί»). Αε]ίετο Ῥ]]ρραβασίεπ αἰπά πὶεΒί Ώοπειρί. Ώαταπι ἴδέ 

ϱ5 παΏγβδεΠεϊη]οἩ, ἆαδς ες Ῥπϊρρας” ϱε]ορεπί]]ο] ἵπ ἀἆετ (16- 

Βομ]ο]ία οἴπθβ απάθτεη Αροβίε]ς ϱεάαοΏέ ἵνατ; ππά ϱ8 πγᾶτο 80Π- 

ἀετρατ, πεπη 1,εποῖας ἵπ βείπεη «Ἰολαπποκασίεη ἆεπ Ῥμίῆρρας, 

γπε]εῖες εἶπο 8ο Ὠεάοεπίεπάε Βο]]α ἵπ ἆεπ ΚΙεϊπαφϊαἴκοπεη Ττακῖ- 

ἄοπει ἀ4εΒ 2πεϊίεη ἑαλτηππάρτίς αρ]ε]έ3), σατ πὶεΏί ατνγα]ιπέ Ἠα- 

Ῥεν. βο]]ία. Ἰπ ἀῑε πᾶσμείο Νε εδ Ἰ/ο]ηβίίπες ἆοδ Ῥ]ήιρρας 

Ῥαί ες ἀ4επ ᾖομαηππες απ{ βείπεη Ἰ/απάθιπηρεη ἸΚΟΠΙΠΙΘΠ Ίάβδεη 

(απίεη ρ. 295, 1). ο πὶτά αποἩ ἀαξδ, παβ ἀἱε ΡΠΙΠρριβασίεη 

Ώρει εἶπε Βερερπαπρ ἀε5 ομαππες πῄέ Ῥμήήρρας ἵπ Ἠεταρο]ῖφ 

ρετίεβίεῃ 5), απῖ ἀῑα Απτεραης οἶπες ἄίετοῃ Ῥογίο]ία, απ Υγα]ιΓ- 

1) Τιθεπεπᾶ. αοία αροοτ. ρ. Τ5--94: 96---104: αροο. αΡροοχ. 141---150: 
πηρε, αροοτγρμαὶ αοίς 1, ρ. 15 αα. Π, 69---92. Βεββετθς Ίας 31ο] 
Απαβίακίας πὶοηε Ὀθί Οοἱε]ας, πιοπαπα. οσο]. στ. ΤΠ, 428 Βα., ππᾶ Ὦθπποτ- 

Κεπανγοτί]Ἡ ἴδί, ἆθδθ Αὐάΐαφ Ἠϊφε, αρ. Χ (Εαῦὐτῖο. Π, Τ96--Τ42) ἴθει ΡΗΙ- 

Ἡρρας 5ο πγεπῖς ππᾶά πὶοΏίβ απς ἆθπ ππβ γοτΠερεπάεη Αείεῃ στ οτζᾶμ]ετ 

ψεῖβΒ. 

2) Τϊδελεπᾶ. 8ροο. 4Ροοτ. Ρ. {47 οξ. αοἲα 4Ροοτ. Ρ. 87. 

8) βίτοπι, ΤΥ, Τὸ Ρ. ὅ9δ. Ὠαβς ΟἸεπιεης ἥθες ῬΗίΗρραφ ἰγαάβοπε]]ε 

Καπάο Ὠαί, βἰεΏέ πιαη αποῇ βίτοπι. ΤΠ, 59 Ρ. 58ὅ οξ. Επδ. Ἱ. 6. ΤΠ, 90, 1. 

4) Ῥαρίαν νου Ἠϊεταρο[ία (Ε18. Π. 6. ΗΙ, 57, 9), Ῥο]γκταίθβ τοι Ερ]θ- 

5π8 (Έπδ. ΠΠ, οἱ, ὃν Ὁ, 94, 9): Αποηγπι. ο. Μοπίαπ. (Επ8. Ἡ, 11, ὃ, ο. 

ΠΙ, 57, 4): Ῥτοκ]ας (Έα8. ΤΠ, 91, 4). 
6) Τϊομεπᾶ. αεί αροςτ. Ρ. 89--8δ: αροσα]. αροοτ. 144 βῇ. 155 βα. 

οἳ, Απαβίακίας Ἱ. Ἱ. 



-- ΙΧΧΧ -- 

βοπΠοϊη]ἰο]κίοπ ἆαι ὁ οἸαπποβασίονι Ζαπἱἱοα(Ἡηγοι βοῖπ, Όαβα ἆἱ6β 
πΙοἩί οἶπο Εγβπάπηρ ἆθβ Ὑοιίαββοιβ ἆατ ῬΡΗρριαβασίεν Ιςέ, οἵ- 

βομεῖπέ πι 5ο ΒΙ6ΊΙ6γ6Υ, ἆα α1ποἩ Ίη οἶπαι απάθτεῃ Ἰ,οσοπᾶο οἶποβ 

ΖοΙνεΙ!ρεη Ζπβαπιπιοηνγίτοης 468 οΠαΠΠΘΒ τπὰ ἆας Ῥμήάρριφ 

ἵπ ἆ6ι ἄορεπά γοηπ Κο]οβεᾶ (ΟΠοπᾶ), ἨΗϊεναρο]ί ππά Τμαοᾶϊσθα 

βοάαοπί νιτά1), Απβ Ἱπβοτοη ΡΗΙΙρριβαοίθη ἰβδί 4αβ πὶομί αὖ- 

ΡαρομτΊεροπ; 65 πιβθ νἰθἰπποτ {ῆτ υνα]γδο]ιϊη]ο]ι ρο]ίοῃ, ἆαββ 

4ϊο Ῥοτήμιαπρ ἀϊεβοι Εζᾶμ]αης πηέ επ ῬΗἱΠρριβασίοη ἵῃπ Βο- 

Ζας απί ἆεπ Βομ]αηροπᾶϊεπεί Ζα Ηεταρο]ς απ{ αἶπο ϱ6ΠΙΘΙΠΒΠΙΘ 

ἄ]ίετο Ωπε]]ε αγ Νεκβε[ί, ἵπ. νγε]οπει νου ΡμΙΗρραφ ἵπ Ηἰογαρο]]β 

Ίπι ΖΠββΠΙπΙΕΠΠαΠΡ πηῖς ἀαγ ἀεβοβίομίο ἆαΒ ζομαηπθς οιΖᾶ8λ]έ ἵναγ. 

Ώαβθ πιαη πι ΑΠΒΟΠΙΠ66 απ ἀἱο ἀγοῖ αἰίεῃ Αροβίε]σαβοΠΙο]ίθι 

465 1εποῖπβ ἵη ἆατ Εο]φοπεῖέ απάφτο Αροβίε]ροβοβἰοπίοη σοἀο]ίοί 

Ἰαί, ππᾶᾷ ἆᾳδθ απ[ ἀΐεβοπι ες αἰ]πιᾶ]λ]ίς οἶπο αἴ]ο ΑΡοβίο 

υπη{αββ8επάθ Βαπιπη]αηρς οηἰκίαπἆ (οΏοι ρ. ΙΤ ΧΧΙ), Ιδί απ βἰοῖι 

οἶπο παΠε]οροπάο Αππαμπιο. Ἰ/αγκολαἰη]ἰοἩ 1βέ 68 απο, ἆαββ 

Ίοπει Κταίοι, πε]ο]εν απίο απάθτοπη απο] ἀῑο Αροβίο] ΒΙπΙΟΠ 

Ζε]οίοβ (Καπαπᾶτς) ππᾷ ο πάας ΤΠμαάάαοας πασἩ Ῥουβίθη Ῥθρ]αῖίοί 

4) ευ ΑπίΑΠΡ πγοπὶρρίθης ἆετ Ενζᾶμ]απρ πηΠβΒ ΙοἨ απβ οοᾱ, Ῥατίβ. 
(ντ. 14686 π((πεῖ]οη. ευ Το Ἰαπίοί αιι{ {ο]. 2832: Φδιήγησις καὶ ἀποκά- 
λυψις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αρχίππου τοῦ ἐρημίτου καὶ προσµονα- 

ρίου τοῦ πανσέπτου καὶ σεβασµίου οἴκου ἀρχαγγέλου ΠΜιχαὴλ ἓν ταῖς 

Ἄώναις ατλ. Ῥοει Απίαηρ ἆοτ (θβδολίομίο (491. 285 τ.) Ιδί αΏροτίββθη: 

ἐξ ἀρχῆς ἐκηρύχθη ὑπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων «Φιλίππου καὶ Ιωάννου 

τοῦ Φεολόγου. ἀποδιώξας γὰρ ὁ ἅγιος Ἰωάννης τὴν ἀκάθαρτον ᾿άρτεμιν 

ἀπὸ τῆς ᾿Ἐφέσου ἀνῆλθεν εἲς Ἱεράπολιν πρὸς τὸν ἅγιον Φίλιππον' ἦν 
γὰρ καὶ αὐτὸς πολεμῶν μετὰ τῆς ἐχίδνης, καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, 

λέγει τῷ θεολόγῳ ὁ ἅγιος Φίλιππος" τί ποιήσωµεν, ἀδελφὲ Ἰωάννη, ὅτι 

οὐ δύναμαι ταύτην τὴν ἀκάθαρτον καὶ μιαρὰν ἔχιδναν ἐκριζῶσαι ἔκ τῆς 

πόλεως ταύτης κτλ. Ὠπτο]ι ϱοπιθίπβαπιθ8 ἀοὈαί Ὀοϊάοτ Αγροβίοὶ τά ἀῑθ 

Φομ]αηρθ γεταίοβρεη. Ώαταιί ΚοΠΙπΙΘη Ὠε]άο εἲς τόπον λεγόμενον Χαιρέ- 

τοπα, νογκπάίρεη, ἆαβδβ ἀοτλίπ ἆει Ἐπρο]ὶ Μίοηαθὶ ΠεταὈβίθίβαεηπ Ἱγθτᾶθ, 

ππά Ώθβδιο[θη απάθιο βίΔάίο. ἈΝαολ ἆσαπι Τοάςο Ὠοίάαοι ΑρορίθΙ Ὀορίππον 

ἀἱο Ἰαπάετ απ Ίεποι Ρί6Ιθ. Επ ἀΟίσεπρείθβίοτ ἱ15 Ἰ,αοᾷϊοθα, ἄθββθῃ 

ΒίΙΠΗΠΙΡΘΌΟΤ6ΠΘ Τουμίου απ΄ ἆθτ ἀοτῆροηπ ἨἩοϊαια]]ο Ηεϊαπρ ροίιπάφη, 

Ῥαπί ἀαδοιοβί οἵη Ἰ]είπθβ παοἩ ἆθπι Ἐνγήεηροὶ ΜΙολαθὶ ϱεπαππίθΒ Βδί]μαιβ, 
Τπι 90. ἆαητο παοἩ ἄετ Ἐραπιπρ ἀϊθδοι Καρε]ῖο Κοπιπιέ οἵπ οίψα 10]31- 

πᾳθβ Κῑπά αδ Ηϊεταρο]ίς ἀοτίμίπ: ἆαδ ἰδὲ ἀθτ Ατοπίρρας, Ὑο]οπει ἀῑθ 

(Δθβολμίομίο οι2Π]ί. -- Ὠϊο Υαιρίπάμηρ ἄθι Αροβίεὶ ᾖομαππθ ππά ΡΗΙ- 

Ἱρραβ ἵπ οἶποι Ὑϊβίοη ἆθβ Καΐσοτα Τηοοδοκίαβ Ῥοί Τ]εοάοτεί Πήβί. 6ος]. 

γ, 24 Ι8ί αι] Ῥοσθίο]ποπᾶ, 



” 

ΡΕ 

δια κ ὃν ος .ς 

κ Ὅκχχ -- 

ππά το οφομίομίο ἵπ 10 Βϊομοιι Ῥοβεμτίερεν Ίαβεη 5ο] 1), 
ἀϊαβο]ὺο Ῥογκοῃ βεΐπ υγο]ίο οὖσι βο]]έο πε ἆθπι γου 1οἨΏαηπθβ 

Ῥεϊκομτίοη ππά ἵηπ εἴποη Ῥτεάϊσοι 4.85 Εναπρε]ίαπις γογιγαπάε]ίεῃ 
εἰνεπια]ῖσοη Ῥ]μί]οξορμεη Κταίοη27). Α0ετ Ἱγρεπά εἴπ αροβίεΙᾳο- 

οἰίο]ν]ο]ες οι] 4πββετ ἀεπ Αοίοπ ἆ68 1 οἴναηπος, 4ες Απάτεας 

ππὰ ἀᾳ5 Τήοπιας ἀαπι ],οποῖας Ζα7ᾳ9εηἩτείθεπ, Ὀοβίοέ πὶομέ ἆοατ 

πιπὰεείο ταπά. 
Ζαπι Αποσαηρερπποί οἶπει ϱεπαποτεῃ Ὀπίετεπεπαπς ἀετ Ἱει-΄ 

οἰπηίδεμει Βομγ] απ οἴδπθη δἷοῖ ἀῑε φολαηπθβασίεη 5εΏοη ἁαταπι 
4Πι πιθϊφίεῃ, υγοῖ] αἰοῖ 1,εποῖαπς ρεταάο τα ᾖομαηππος ἵη εἶπ Ώε- 

φοπάοτε πα]ιος Υ ετ]ιᾶ]έΠῖς σεδείσί Ἰαί, ππἀ παχ ἀἴθδος, πῖομί αὖθς 

εἶπ ἄη]ο]ες Υοτ]δ]έπῖς τα Απάτεας παπά Τ]μοπιας ἀπτοι α]ίε 

Ζειρηῖκεο σα οΓπείδεη Ιδί. Βοάσηπ αἶπά πὶ πατ Πες ἵπ ἀ4ετ 
Ίαρο, παεῖ Ιπ]α]έ ππά ὉὈπιίαις Ὀεάεπίεπάο Βταολμείϊο]κε ἵπ ττ- 
αρτΏηρ]ίειοτ, ]εάεπία]]ς πἰομέ ἀπτο]ι εἶπε ογοάοσε Βεατρεϊίαπς 

γεταπάετίοτ (ορία]ί τα Ίεεεῃ, απ Ἱπε]επεῃ πιαπ αἴπεῃ ΒΙΕΠΕΓΕΠ 

Μαρείαῦ Πὶτ ἀῑε Βεπτίπεῖαπρ ἆἀει ἵπ αἰοτ]εί Ὑετατοαϊπηφεη 

γοτκίοεκίεπ Ττήπιπιος ἀετ Ἀθτίσεηπ Τμεῖε ἆἀεξ Ἰεπεϊαπίβοεπεῃ 

Ἰγετ]κς Ὀεαίσί. Ἠεπη ἀῑο ἄθεταις γετάϊεηκίγοϊῖεν Ὑοτατοεϊίεη 

Το”. "δει Τμεποῖας, οἶνπο πε]εῖα ἴεὮ γαἈγκσλεϊηΠεῖι ρατ πὶο]έ 

Ρεπαρί Ἰ8έα, ἀϊεδεη 5ομ]Πρίτῖσεη Βοάεπ τα Ὀείτείεη, πας] Κεῖπετ 

Βεϊίο Ἠϊπ Ζα εἴπεπ επἀρη δει Ετροευπῖς ϱοε[Ώητί Ἠαθεπ, 8ο Ιδί 

4ας τιε]]εῖομέ π]επέ παπι ρετϊηρείεη Τηεϊ! ἀαπι Ὀπιείαπά ζα7ή- 
αοητείθεπ, ἀμ95 ἀετ ἰτεβ]έμο Μαππ τοηπ Τμῃοπιας σα Απάτεας 

ππᾶ του ἆά εδ τα ᾖομαπηθς {ογέσεδοΏτίέέαη ἴδέ, παπά ἀῑε Βεαχ- 

Ῥεϊέίππρφ Ρεταάο ἀει ἑομαππεβασίεη πητποΠεπάεί ϱε]αβδεη Ἰαί. 

ξ. δ. Εῖε ἵπι θε]σῖπαϊ εγ]λαἸίεπεπ Ἐτασπιεπίο ἆογ 

ἠοβαππεδαείεῃ. 

Οῦ ἆει ἀεπίδομε ΤΕΙ, πγε]είετ 1ο] ἄετ Ζπεϊίεπ ΑΡιπείϊῖαπς 

ἀϊεξες Ώπε]ς Ἰαβε γοτάτπεκεη Ἰαδδεπ, ἆετ απίμεπβδε]με εεῖ, πιας 

Ῥοβίγιίεη Ἱγετάεπ: ἀεππ εὔθεπκο, πο ἀἱε Ἠδε. ἵπ Βεζαρ απ{ 4επ 

Τε] ἆες Ῥτοσμοτας, 5εΏπαπΚεη ἀῑο Ναεητίοβίεη ἵηπ Έεταςρ απί 

ἄεπ ΤήεΙ ες Ἰεποίαπίδεπει ἸΓεικς 1πΙδεμοι περίοδοι») ππᾶ 

41) Αὐάῑϊας Πϊςί. αρ. 1, 20 Εαῦὐτῖο. ΤΠ, 628. Υ6Ι. εὈεπᾶα ρ. 981 ας 
Ἐχοετρί ἀεΒ ΒίερΠ. Ριδιοτία». 

2) Αὐάΐῑαφ Ἠϊεε, αρ. Ἡ, 15 Εαυτῖο. Ἡ, 557--560, ππίεη Ρ. 255 5α. 

9) Ὀπίει ρ. οἱ2, 4: 219, ὅ;: 215. 19. 15: οῦεη Ρ. ΤΧΣΗΠ ΔΑ. 2. 
Δεία ύοαηπῖ8. β 6 
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-- ΙΣΣΧΗΠ -- 

πράξεις 1), Ἱπιᾶ πγναι βο]οῖηί Ἰοίίονοι Ααδάνιο]ς ἄ]ίογο Ῥαπεπριπς 

{ν΄ βἰοὴ 7ζα Ἰαροη. ΆΑῦΌοτ 68 1βί ογβ]ο]ι Καῖπ Οαπ]ομί ἀαταιαί 7α 

Ίεροι, ἆαββ βἄπιπι]]ομο ]αίαεῖπει αοίµς Ἰαβθη:; ἀ6Πη ΊΤΕΠΏ ΠΙΏ 
πΙοΠί, πο ΗΙΕΓΟΠΥΠΙΠ6 πιαποηπηα], Ίο ϱἳ τοη βο]ομεπ Ῥϊομοτη 

τοᾶςσί, ἆαδ ϱπἱεομίβοπο οτί περίοδοι Ὀοϊρεμαιίεη, απά ΥΥΘΠΠ 

ΠΙΑ απτογβεϊ(6 ἀἱο πγοπὶρ Ῥαβδβδεπᾶο Περετβείσαπρ {ήπεγαγίμι 

γοτπιθϊάεπ πο], 5ο Ὀοί ΑἰοιἹ αοαίμς αἱ Επβαίπ {ῆτ περίοδοι 

ΞΒΟΗΤ. Ιαίομί ἆἀατ. Αποῦ ἀῑο Οτίοσπεπ οιβδίχίοη Ἰαιομίοι περίοδοι 

ἀπτοἩ πράξεις αἱδ απιφεἰκε]ιτί, 4α Υοπ ἀΐθδεπ Αροβίο]ραβομΙο]μίθη 

86ΗΥ Ρο ὔΠη]ΙοἨ αἱ τοι ΑΡοΙΥΥΡΠΕΠ ἴπι ορεηβαί” 71 Ἰκαποπὶ- 

β6Ποη ΑΡροβίεΙᾳοβοΠμ]ομίο ἀαβ Ί1οας ρετεᾶσί πιτάθ. 5ο οί Ετ- 

βορία5 απά Ερίρλαπία8. ΡΠοίαβ ΡρἱοὈί περίοδοι αἱδ ἆεπ ϱοπὔ]η- 

Ἰἱδπεπ Τϊίοι ππά ϱερταπομέ πράξεις αἱ Βεπείεμπιπρ ἆεβ Ιη]α]ίς. 
(νῦβδοιος (σπνγιοΏί αἷς αι Αικδάταο]κβυγοῖεο ἆσι Αοἰίθίαπ, Ίπε]οῃο 

πΙΟΠί ἀἱο ΑΡΦΙΟΠί Ἰαῦενπ, οἶπει Ὀπομπᾶπά]ετίδοεπεη Καΐαϊος τα 

βεῦαῃ, Ἱερο ἴο] ἆαπι Ὑοιπείο]πίς ἆος Ἀιοερ]ιοταθ απά ἀ4οτ αί]α- 

παδαπἰδοοη Ὦγπορξο απᾶᾷ παπιοπ{]]οι ἆαι ΤιεΙαπραῦο ἵπ ἆθῃ 

Αοίΐοη ἆ46β 2νοϊίεη πἱοᾶπίβομεη ΟοποΙ]ς Ῥαὶ, πο ἴπι ἄοροηβαία τα 

46η απςοαβ]ο] απγοάΠσμαη ΟΙαοποηπ ἆἀοι Βϊάειν[ίειπάο σα Κοι- 

βΒίαπίίηοΡρεΙ ἀῑο Ῥϊσομοι, απβ πεἰοποπ Θέϊοκο ταν Ὑοτ]εβαπρ ἸΚα- 
ΠΠΘΏ, β6ηαα ΠαοἩ ΤΠί6ὶ ππά Απίαηρβιγοτίοη οἶίτί ππατάση. Ίπι 
8. αμτμαπάςτί Ἰαβειπ ἆῑο ΙεποαπίβοΏοη Βο]μγτοη ἀἆεπιπαςἨ ἆθῃ 

Τιίο] περίοδοι τῶν ἀποστόλων (τοῦ Ἰωάννου κτλ.) ϱε[μλμτί, ππᾷ 
οἴπει ἄ]ίοτοῃ Τα πασ]αγγοΐδοη 1δί πηπιῦρ]ΙοἩ, 

Ρἱαο Ἐπναρπιοπίο ---1Π, ἃδοι ἆειοι Ἡοικαπά απά βίαιης 

Ῥ. 14 ρα. παπά σα ρ.ο19,1: 991, 10: 98, 19 ας Εν{οτάοτ]ο]θ Ῥο- 

πιθγ]κ{ 16ΐ, γοιάϊοηπθη 1π Ἱεᾷςν Ηἰπδίο]μίέ ἄθη οιβίοη Ῥ]αΐή. ἴπι Ἠοι]ς 

468 Π,οποῖαβ πιῖΊββεη βίο ΤΟΥ επ Ἱρτίρεη ρορίαπάεη ἸαῦαἨ; ἀθπῃ 

Έχρπι, ΤΥ---ΥΙ Ὀάεπ, Ἱπεπη πιαη Έπρπι. Υ αἱ Ενδαίσ {Ἡν ἀάδ 

{ομ]επάα Οπρίπα] ρε]εη ]ᾶςδί, οἴπεῃ ππαπίεγρτοςπεη Ρἱ6 παπι 

Τοάο ἆαβ ομαηπος {οτήαπ{οπάεπ Ζαβαππεημαῦρς. Έθιποι αἰἶπά 

Έχρπη. ---Π1Π αι{ ἆαπι (εποτα]οοπα] Υοη Τ8τ απβ 6ἴπεπῃ γο]]- 

βίᾶπάϊρεη Βχεπιρίαυ ἆθι περίοδοι τῶν ἀποστόλων ΥΟΙΥΡΕΙΘΒΕΗΠ 

ππά ἀ4απας] ἵπ ἀαβ Ῥγοίοκο]] απ{ςαΠΟΠΊπΊΘΏ Ἱγογάεπ. «ες Υοι- 

ἀαομί οἶπετ ογοάοχεν Ὀπιρορίαιίαπρ 1δί απθβαβδομ]οββεη 4πγο]ι 

ἀεπ ὄνγοσ]ς ει Ὑοτίθααπρ, ἆθπ Ἰάγοίίβο]επ Οµατα]κίου 468 Βπο]ιβ 

1Π8 1οΠί Ζα Βείσεῃ, Ἰοβοπί]]ο] ἀαδβε]θς, ἵπαθ ΠΠ ἴπι δ. αἨσ- 

Ἠαπάστί απ ἀ4επ Ρείγεβεπάεη Βίε]]εη Ίας, πππββ 8ο πα 4. 4Ἠ1- 

1) Ὀπίον ρ. 195,91 196, 1. 6.10; 197, 191 198, Τ. 10: 902, 2 (Απ) 
209, 18. 28: 910, ο0. 801 914, 195: 915, .16: 216, 12. 18. 90. 
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Ἱαπάστέ ἀπσοδίαπάση Ἠαθεν, ἆά ἀἱο γοι Απριαξίη Ὀοβρτοςβοπον 
ο ΒΕϊοκο ἄες Ἠνπιπας ἵπ Ετριη. 1, οὐπολμ] Ααραβίη αἷο πἰομέ ἆοτ 
το πα νο]οἰκαπηίοη Οπο]]ς, φοπάστη αἶπει Ὀεί ἆοπ Ῥτϊφοί]]απ]θίοη 

γοτῦτοϊξείοη Υοτατυοϊίπης ἀθικείθεῃ οπίπαµπι, {αδέ ννὈγί]Τε]ι πηῖέ ἆθπι 

Τοχί ἆοτ Οοποιβδασίοη ΠὐογοϊηβδΙππιθη 1). Ὠαβδς ἀΐεςο Εταρππεπίθ 

ἆαπι ἆεπ ζομαππος Ῥεἰτοεβεπάεπ ΤΗεΙ ἀεξ Ιοποίαπίδεμεν οτί 

αησοηῦτου, γογδίεὮέ 5ἶεῖ νου βε]υδί, 4ά «ο]αππος ἴπ ἀεπ Ῥεϊάει 

οτείοη, πατ ἀπτεῖ οἶπο Κ]αίπο Ι,ἴε]κε ροίτεππίεη Φίϊοκει ἆετ ρτθ- 

ἀϊρεπάο ΤεἨτες, ἴπι ἀτίάεη ἀατ ΜΙε]ραπεί ἀετ Ηαπάϊαηςρ Ιδέ. 
Ῥεη Ἀαπιοη 4ος Ι,εποῖας, πε]ε]ετ απ{ ἀεπι Οοπο] πΙομέ σεπαπηί 

πιτάςε, ετρᾶηζί Ῥμποῦας ἀπτε] ἀῑο Βεπιετκαῃς, ἆαδε Τ,οποῖας πας] 

ἀοτ Μεϊπππρ ἆετ ΒΠάετ[εϊπάο ἵπ κεεΐπεῃ «ύομαππεβασίοεη ΡεΡεΏ 

4ϊε Βήάετ ἀορπιαβείτα, Ίαν ἆαπηπ παλτδςμεϊηΗςσ] πουν ἀπτοῖ 
Νισερµοτας ὈοείαΗρέ νῖτὰ 2). 

Απεμτμομετες Βεομ/ετβρππς Ὀοάατί ἀἱο ΑπίπαἨπιο τοῦ 

Έπρπι. ΤΥ, ἀεβεεπ Ηετκαπῇ ἀῑο Ἡς. ες 11. αμτπππάθτίβ, Ἱποτ- 

απς Ιε] 65 αὐφοεφελμτίεῦεῃ Ἠαῦο, π]ομέ απβ]εβί. Όπατ ἆάς Ῥεάατί 

Κεῖηπος απιείάπάΠσ]μεπ Ῥοπγεῖκος, ἆαςς ἀῑθε Καρίίοὶ πηέ ἀεπ ἴπ 

4ετ Ἠδ. τοταηφεμεπάεη ΚαρίεΙη απςξ Ῥτοσμοτας π]ομίς τα 5ε]αί- 

ΓεἩ Ἰαί. ῬΏεπ Ῥτοσμποτας Ῥεβίίσεν ντ απ ταπᾶ πιαππῖρ(α]ης- 

είοτ Βετειρππρ το]βίϊπάϊς, ππά ϱ5 ἴεί Κεῖπο Έπρο ἵπ ἀθβεεῃπ 

Ειτᾶμ]απς σα επίάεσκεπ, ἵπ πε]ε]ῖαο εἴπο Ἠεῖεε του Ἰμαοᾶῖςθα 

πας Ερῃθεπς ππά Α]ο5, πνας ἀετεείθεη {ο]σέ, εἴπσεβεποβει Ἱπετ- 

4επ Ἰδηπίε. Ἰγίο πῃς Ἠϊοτ ία ἆειτ Ὀεί Ῥτουβοτας σεπαπηίεη 

Ῥειβδοπεηπ Ἰατίετ πεπε Ἀαπιεη ἵπ ἀετ Ὀπιεεῦπης ἆες ζοἹαπηος 

4) Ὀπίει ρ. 208, 17 8ᾳᾳ. ππᾶ σα ρ. 220, 16 5ᾳᾳ. Ρίο Μεϊππηρ Βεαι- 
βοῦτε᾽ς (Ἠ]8έ. ἅπ ΜαπῖοΠ. 1, 385), ἆλθς ἵπ ἆεπ ρτεοἨῖδε]ειπ Τεσέ ἄοτ 0οτ- 

εἴ]βασίεηυ πεπῖρείεηυς εἶπο οτᾶδς Ἠάτοικομε Βίεῖιε ειβδὲ βρᾶίετ εἰπρείτασεῃ 
ποτάεη ϱαῖ, πᾶπ]ῖο]ἃ Ρρ. 220, 1 κα, Ἰδί απ αἷοῖ φοῖτ πππβηγδς]λοϊη]ο]ι, 

Βεαελμίεί ταν Πθεῖσεης ἄεπ Απαβάτιοκ 6οπαα (85. ᾱ. ἀοτεῖσο Νοίθ), 5ο επἰ- 

ἨΠὲ ετ ἀῑο Ἱττίειτε ρατ πῖομε, ας» ἄειτ Τεπίεϊι ἄετ Ὀτιειες ἆθ5 πιοβαῖ- 

5επεπ (θβείσες 5εῖ; 6τ ἴπί τιεϊπιεῖτ Ὀτλεῦετ ἄετ ἀνομία. 

9) Ὀπίεηυ Ρρ. 216, 14 ιπᾶ Ρρ. 215, 8 5ᾳᾳ. εὶορεπεῖει Ῥεπετκο 

ἴεμ, ἀά58 ἀἱο ΒΠάετξεϊπᾶε πῖο]έ οἴπε αἶ]ε Βθολί απ{ ἀῑεφο (οβελμίο]ία 

αἶολ Ὀρτίοίοη, ἀῑο πῖε εἶπ Ἐεῖο γοηπ 1. ἆολ. 5, 24 Ἰαπίαεί. Νας αἰέοπι 

Κἴτελεπτεολέ (Ἱ,αρατάο, τεΠαπίαρ Ἰατ. σε]. ϱτ. Ρ. 87, 22) {απᾶ ἄει ζωγ- 
ράφος βεῖπεν Ρ]αΐσ σγβεπεπ ἆθπι Εδισεπ[αὈτίκαπίεη απά ἀἄεπι Βοελαπδρίεῖοτ 

πηΐες ἀεπ]επῖσεν, πγε]οῖιε ἴντ ἀεπετῦς απ{σεῦεη πιᾶδβοπ, ππι Οἰτίβίθῃ 

πετάει σα Κὔηπεπ. Ώαβεβεη Ἠαίίο πιᾶη ποσ]Ὦ ἵπῃ 8. δαλμτ]ναπάστέ σα Κἄπι- 
Ῥΐεη εξ Ηαταπϊπϊ Αοία οοπο. ΙΥ, 112: εὐσεβὴς τοιγαροῦν ἐστιν ἡ τέχνη 
τοῦ ζωγράφου καὶ οὗ καθὼς αὐτήν τινες ἀφρόνως σκώπτουσιν κτ]. 

-ς 
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Ῥοραρποη (ρ. 220, 16---19), 5ο Ιδί αποι ἆαδ ρε]ερεπί]οἨ απβ 
ἀστα » τά αιαιποπεπάο ,]ο]ιΗ ἆοβ Εη7ᾶμ]ει (ρ.226, 14 5ᾳ. 991,15) 
πἰοΏί Ῥ{ουμογαβ --- αἶδο 1,οεποῖαβ; ἀἆθπῃ ἆαββ οἵη Ὀπίίοατ, πας] 

1,οποἱπΒ, Υγοπ ἆθπι Ὑίγ ἆάβδ αποἩ αΏβεβεΠεη Υοη ἀϊθβεπι Εγαρπιεηί 

ΥΊΒΡΟΠ, ππᾶ νου ῬτοςποιΠβ οἶπο («οβοβίομίο ἆαβ οπαηππθβ ἵπ 46: 

Ῥο]]ο οἶπος πιετ]εροπάεη Φο]ά]ετβ ἆθβ Αροδίε]ς σοἀϊο]ίαί Ἰαβεπ 

βο]]ίο, 16ί οΏσπδο πππ/αΠγβομοίπ]Ιο αἱ απροεπειρβί. Εετπει ἸΚοπιπαί 

πΐοι Ῥ. 20, 16. ἀαιβε]θο 1]κοπιεάθβ αἱθ 5ομή]ετ ἆθβδ ᾖοπαππθβ 

ο, πδ]ομετ ἵπ Ἐτρπι. ΠΙ Ρ. 995, 15 50ᾳ. οἶπα ἨΏο]]α αρὶα]ί, αππἀ 
ΏΘΏΘΏ ἴἨμπι ἀἆθικε]ρο Κ]εορίπβ, Ἱπο]οπεηῃ Ερίρηαπίας, ππίο ΑἶοἨ 

οΏοηπ ρ. ΙΧΤΠ κα. απο ομπο ΠἨἰοκαῖολί απ ἀἱο Ἐταρπιοπί αἷθ 

Ώβῃεζα ροαυῖςς Ἠαγαπββίθ]]ίο, οΏεπβο πο ἆεπ 1εποῖαπβ βο]0βί αἲβ 

4θββεη οομαππεβαοίεη Ἰκσηπεηῃ ρε]ετπί Ἰαί. Ἐςδ ἆαιί Ἠ]6ι αποἨ 

6οοη απ{ 4εηπ Ὑεταδ, ΈΒονας οἆει ΒΙγ]αβ ἨΙπροαγγίθβθη Ἱπετάςῃ, 

Ἱππε]οῃοι Ἠἱ6Υ Ῥ. 96, 19 ππὰ ἆαπῃ πποάου ἵπ Έχρπι, ΥΙ ρ. 44, 
αἱ5 οἴποι ἆοτ ἈΝᾶολβίοη ἆ65 ΑροβίοΙ οτβο]ιαίπί, Έτρπι. ΙΥ Ιβί 

πΙοΏί πὶο ΤΙ ππά Η σα ἆαεπι Ζγνοοῖς απββεζοβεη Ἱποτάςη, ππῃ ἆθῃ 

ΑΏΠΟΙΠΠΕΠ {εο]ορίδοπεη Οµανακίεν ἆοξ Βαοῦς 7α Ὀθυγείβδει, ππᾶ 

πΙομί γγίο ΠΠ, πι ἵηπ οἶποι ΗΜπρΙβδοἩ - ἀορπιαίίδοπεν Βίγοϊήταρς 
4ἱ6 Αποίονιίᾶί 4αβ Τεαοῖαβ βο]ίεπά Τα πιασµεπ. ὙΠε]πιεῃγ δἵῃ ΥοἨ 

ερίδομοπα ΤπίθΓθβδο ϱε]αϊίθίοι Περεπάεπδο]μτείρετ Ἰιαί ἀῑερ ΚαρῖίεΙ 

απβροπγᾶΠ],. ΌΏαμει ἀαῑί πιαη ἵπ ἀαπιδε]ρεῃ πὶολέ φονἰα] (Πδο]ο- 

οἶδει ΑπάΙΗρος βπο]οπ, Πίο πιαη ο ἵηπ Έτρπι, 1, Π Επᾶςί, 

Απάτοιβαϊί Ῥοβίεμί Ἰοαῖη ατιπά τα ἆαπι Ὑετάαομί, ἆα8δ8 ἆαι 

οοητοίρον 468 141. ζαμιαπάατίς βαεἶπο Υογ]αρα ἵη πγοβοη{]]ο]ι Υοι- 

Ἀπάστίον (θδία]ί πηοάσιροβεβρεη Ἠαβο. Θοεποη ἆαι Ὑαιζὶομί ἆεδ- 

βοἶῦαοι απ{ Ἱοάση Ὑουβιοι, ἀἱθβ Βέοῖς πι ἆθπ γογοι γοῦ ἴἨπη 

απ5 Ῥτουπογας προί]αϊ]ίοη Ὀέϊο]και ἵη Ἰγροπά πεἰο]εη 5οἩθίη- 

Ῥατοῃ Ζ1βαπΙπΙΘηΠαΠΡ 7α τίηρον, Ὀὔτρί {τν φοῖπο Ζανοτ]ᾶθβιρ]κοῖί 

παπά απίογβαο]μοαϊάσί 1Ἠη βοἩτ γοτίποαϊ]πα{ γοη ἆαπι Ρατικιοηρῖς 1408, 
ππο]ομεν ϱαἩη {οπάαιήρο Μαΐειίοη πι Ῥτουπονα5 σα οἴπεπι 

βο]εἴπΏατεη (4Π7ΕΠ ΥαΓβεΠπιοΙπεη Ἰιαί (απίαη ρ. 180---199). Βε]θςί 

οἶπο [Γερεγβδοβμτ]{, {Πχ ὙποΙοῃο Βαίπθη Τ/686Ιη αἰ]ο ΥογαπββείὔαηπβΡεῦ 

{ομ]οπ, Ἰαί ἀαι Ὑεηδίας απς βοΐποι Ύοι]αρο αΏραδο]τίοροπ. Ἰδπη 

ἀΐαβοι Τ1{ο] ἆεῃ οΠαπΠθΒ γοή 1αοάΐοθα, Ἱπολίπ Ῥτουμογαβ ἆθεῃ Αρο- 

ρίο] πίο Ρε[ τί Ἰιαί, Ζπι 2Υγεϊίεη Μα πας Ερῃθβ8 ΚοπΙπΙεη ]ᾶβεί, 

βο ἰδί ἆαξ βοιπγοτΗοἩ 8ο ροπιεϊπί, ἆ4αββ ἀῑος ΝῬετλαπρί ἀῑς Ζπγεϊίο 
Απκιηίς 4ε5 ᾖο]αμπο ἴπ Έρῃεβας οί πας ἆεν οιδίει, οπιί 

βοΐπο ἨΠ]κδαπι]καίί ἵπ ἨρῃαρδΙβ ππά ἵπ Αβίοη Ἱρογμαπρί Όεραπῃ. 

Ώοπη ἀἱο Ἰ]αν οι2ἉΠ]ίο Ἠιο]κ]κοιτ πασ] Ερῃθριβ ϱε]ί, πο βἶο]ι 
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ποΐρου τα, ἆθπι Τοάς 4ος Αροείο]ς 2ἱεπι]οὮ πα]ια γοταἩ; παπά 
5 ἴδί πηνναγκε]οϊη]ἰο]ι, ἆαδς ἆοι Ὑογίαςκογ ἆοτ περίοδοι Ἰωάννου 
αἰοῖι ἀἴοδοι Ὀῖς Κατ νοι Αβοῖποπι Τοὰο ἵπ Έριμερδας {οβίβίσοπᾶ 

βεζασ]ί Ἰαῦο. ΙΑῑδεί οἵ ἴπη ἆοοῑ πο] ἵπ δείπεη Ἰείχίοη ΤεΏεῃθ- 
{ασοη εἴποη Απεβας πας] Ῥεγραππαπ πιαελεῃ (ρ. 956, 19)... Ε8 

ἴδί αἶδο 8ο Ζα γογβίεμοπ, ἀἆαδθ ομαηπες 5ομοιτ εἴππια] ἵηπ Ἰμαο- 

ἀϊοθα 6ούγεδεη παν ππά παῃ Ζπη 2Υγοϊίεη λα] νοη Παοάϊσεα απςδ 

πας Ἐρ]οβδας τοϊθίο. ία Ἰῖας, Ἰαί αποἩ βοηβὲ ἆοτ Ὑεπείπβ 

ἀπτοῦ πὶομίς ἆοπ {Γαρπιεπίατίδοπεη Οµατα]ίετ 5εῖπει ΜΙΕ]εί]πηρς 

πα γετνίβεµεη ᾳοβποµί. Πο βείπεη Τ,6δετη Είδε 6ατ πος] π]εβί 

ποιροβίε[ίεπ Ῥεπβοποῦ ππά ἀετεη Ὑετ]δ]ηϊβεα Ἱπετάον ες 

αἷς Ἰᾶησεί Ῥεκαππίο εἰπρε[ιητί. 3ο Απάτοπίκας παπά Ὠτηδίαπα 

Ρ. 220, 16, γοη ἀεπεη πιαη εΓβί παςεΏπει ραῦ7 Ὀειαιῆς ε- 

{αητί, ἆλδς εἷα ΕΠεραίίοη αἶπά Ρ. 201, Τ5ᾳα., ππᾷ ἀαδς 1η Ηατς 

ἆαςδ Οπατίεν 4ε5 ΑροξίεΙς ἴεί ρ. 2901, 2. Ίο ἀετ Ύετας, πε]ε]ετ 

ἵη ἀ4ετ ΑαζΗμΙαης ρ. 220, 16 -- 19 Κεῖπο Βίε]ϊε σαίαπάεν Ἰαίβε, 
ππουςί απθτῖά ρ. 226, 19 νρ].τα ρ. 250, οὗ, Ἱπϊτά εν αἷθ εΏεπεο Ὦ6- 

Καππέ τοταπββεβείζέ γε Απάτοπίκας, ἀατ ἀοτί παπα [βεσᾶΏ]έ πνατ. 

Ώαρερεπ Ὀθδρερποαί ππς ἵπ 4εγ Αα/ζᾶἨ]απρ οἶπο απδεμη]σμε ΖαΠ] 

ΥΟΠ ἘΘΙΕΟΠΕΗΠ, ἸεΙομε ἴπι Έταρτι. ΤΥ πεϊετ ρατ πῖεμέ γοτκοπι- 

πΙΕΠ, αἶ5ο Γῆτ ἀ4επ Βε]μτείθεγ ππίο ἆεπ Τμ6βετ ες Ἐταρπιεπίς ἸΚαῖ- 

πετ]εῖ Ῥεάεπίαπς Ἠαῦεπ, ππίο ΤΥΚοπιεάες, ΚΙεοβῖας, Ατίρίορα]α, 

πο]ο]λο απ{ ἆεν Ἠοεῖκο ἀεπ Τοὰ ἴητες Μαηππες Τετίγ]ας (Τετία]]ας) 

ετίᾶλτί, Ατίκᾶρρας, Χεπορ]λοιπ ππά ,ἀῑε βΙέέβαπιε (αἶ5ο ποΒ] ἀπτο] 

/οἨαηηπος Ὀεκελητίθ) Ηατε” ομπα Χαπιεῃ. Ἰεπῃ οἴητια] εἶπ Ναπια 

πα πει εἰπρε[ϊμτί ψητά, πὶο Καιήπιασμας Ρ. 09, 9, 80 οτριεβί 

βἵο] αἲι5 ἆετ γοταηφεµεπάει Ετζᾶμ]απρ του Ρ. 221, ϐ 8η, ἆα58 

ες απο]Ὦ ἵπ ἀαεπι Βποίε εε]θδί, ποταις ἀἱες Καρίει 6ΕΠΟΠΙΠΙΕΠ 

Ἰδέ, τοτε πὶομέ τογβεκοπππεη παν. Ἰ Παῦεῃ 65 αἶ5ο Ἠ]6υ 

πὶοΏέ πηέ οἴπεπι ΖατεεἩμίρεπιαςμίεη Ἐχεετρί, 5οπάετη πηί εἴπαπι 

ἑεπ]ο αὈσεξεμτίεβεποηῃ ἘτπολΏείποεἷς τα Ώναπ. Όας σέ απο] 

ποη ἆ4επ Ἰάεεηπ παπά ΤἸεητεῃ. Ἐῑπο πᾶμοετο Εχτῦτίεταηπρ ἀετ ΑΠ- 

βεμαππηρεν ος Ι,εποίας ππαςς 1ο] πιῖτ ἵηπ ἀῑεκετ Εἰπ]εϊίαηρ Υεί- 

βαρεη: αὖοτ απ[Γ οἰπῖσε εἰατακ{ετῖςίίδομα Ῥαποίο πιπδς Ἠ]οι ἴπι 

ηίογεβϱο ἆει Κτιῆ]κς ἆο5 Ἐχσπι. ΤΥ Πππεπίθεεεηπ Ἱπετάεῃπ. Ότα- 
εἴαπα Ἰαί βἶο]λ γοη ἆεπι επεΠεπεῃ Όπιβανπς πηί ΊἨτεπι ἆαπια]ς 

ποςἩ Παϊάπίκοπειπ (αίΐεπ Απάτοπίικας ζυτῇεΚκρεζορεν, Ἰαί 5εἴπεῃ 

Ώτομπηρευ {οάθαπιπίμίς υγἀειείαπάενπ ππά Ζα]είσέ ἴνπ ἄθετιγαῃ- 

4εη 1). Όας ἴδί αΏαι οἶπο αποὮ 58οπδέ τοπ 1,εποῖας πηξ δεν ἆτα- 

1) ρ. 221, 10 --15: ο, 292, 10 περαί Αππεικπηρ. 



-- ΙΧΧΣΧΥΙ -- 

βδοποη ΠαιρίοΠαπραπ(έε]π απιρίοῄ]επο Ταρεπά]οίδίπηρ, πὶο πᾶ- 
πιοη{]οἩ οἶπο ΜΙΠείαπρ ἆοβ Εποδῖαδ γοἩπ Ὠταία αἩπξ ἆεπ Απ- 

ἀτοαθασίθη πεὶρέ1}), πε]ο]ο ἵη αρροβομνγᾶσ]ίεν Πανκίε]]απς ποσ]ι 

οι Αράϊΐα5 απά ἵπ ἆοτ ογοάοχοπ Ποαάασβίοι ἆον οτἱοοβίβοΏθι 

Απάτεαβασίεη γ]εἆαιΖαςΙ]Κ6ΠΠΘΏ Ιδί. Τη πηβδτοπι Εταρπιεηί3) οἵ- 

βο]οϊπί ΟἨτ]βίαβ ἵπ (οβία]ί οἶπος βοπὂποῃ ϱἩπρ]ίηρς ἵπι 6γαβπια] 

4ον ὨὈναβδίαπα, ππι ἵἨτο {αβί οπίρ]Οβείο 1,οἴοῖο πι βοΐποπι Μαπίο] 

ζα Ῥοάσεκεπ ππά, πνᾶ]μγεπά ἀῑο γοη βαϊίπαπι θβίοί απββίγαΠ]θη- 

ἀθη Τμομίδίταβ]επ ἆαδ οβίομί ἆἀαι Ὀναδίαπα Ῥο]οπο]ίοη, ἆθπι 

]ἡβδίογπεη Κα]πιασιας ζασαναίες: τὸ, Καιἰπιασμας, ἁαπηήέ ἆπ 

Ἰορορί”. Ὠϊθδετ οι]κοηπί ἴμη ογβί βρᾶίοι αἱς εἴπειῃ ΑὈρεβαπάίθη 

οἆει Επροὶ ἆεβ τοι όομαππο σεριοᾶἰφίοη άοΗ68. Α0ει ἆοι 

ΑΡοΒίαΙ, ππε]οῃετ Ίεπεῃ βοΏῦπεῃ ο ἠπρ]ϊηρ πος] απι ἄταῦο απίπΙΠί 

ππά ἆαηπ ϱεηπ Ἠίπιπιο] οπίδοἈνήπάση βἰα]έ, οτ]κεππί ἴἨππ βοίοτί 

ππά Ῥοριίβεί μη: καὶ ὧδε φθάνεις ἡμᾶς ὃ καλός; ῥ. 291, ΊΤ. 

Ἡν Παὶββί ὅ καλός αποἩ ἵπ ἆει ΕνἉμ]απρ ρ. 251, 20 πᾶ ἴπι 

Μιπάο ἆθβ Απάτοπίκας ρ. 995,9. Ἀαπ Ῥογίομίεί Εαοδίας ἵη πῃ- 

πηίο]Ώαίοπα ΑηδοβΙαβ αη ἀἱο Αππι 1 πιροίαϊίοη ἸΠονίο: 

1ἱ εἰίαπι θογέρέιμη δέ, φιιοᾷ οι εαᾶοπι Μααύγιία αἱ Ιρλάαπιία 

ή! {βδδεπί αἆ αιμαἰεπᾶιι αροδίο]ιώη «Απάγεαπι, Όηεγη 8 

αηἱάαπι δρεοίοδ8, ο επι οι Ιμοιοίμ υεί ἀἄειπι οεὶ οεγία 

απιφεὔἴιι {πίε)φί, οοπιιοπάαυεγἰέ ϱα8 4πάνεαο αροβἰοζο. Ώοιεε]ρα 

1) ο Πᾶο9 ο, ΜαπίοἩ, 88 (ΟΡΡ. Ααριράπί ΧΥΠ, 2928): «4ἄἰεπαίίε 
ὑπ αοὐθιθ Τιοιιού, φιιος φιιῦ ποπιίπε αφοδίοϊογιπι δογἰυέ, φιιαῖία διώέ φιιαε 

ασοὑρίὶς ἄε ασ ὑπιδία ογο Ἠφείίς, «ιαε οι πιοῖῖεί πιαγίίο ἀεὐέπι γε- 

ἄεγε, επι αροδίοῖις ἄἰπεγί: ϱ ζαογί οἱ ἀεὈίέωπι γεᾶᾷαί, δἰπιζέεν εἰ 1ι0Υ 

υὔγο”, ία διρροβμογίέ Ιπαγᾶο 8ο αποἰίαπι διαπι Ποϊίαπι πιοπιύπε, εΟΥ- 

πά6 εαπι, δἱοιωί ἐν θογζρίωπι οδέ, αζνεγδαγίς Ἰοπιοσίϊπας εἰ Γιοαοπίθιφ 

εί εαπι πιοσίε Ὢγο δε δΊΙΡΡΟΛΕΛ6, αΐ 1ῑθ πιεδοίεπδ σιύπι εα ἴαπιφιαπι στι 

Ό0γε οοποωπιθεγαί. ΟΕ. Αὐά. Ἠϊδ, αρ. ΠΠ, 89 Εαὐτίο. Π, 508: Δοία 

Απάν. ο. 16 Ῥαί Τβο]οπᾶ, Ρ. 199: {ἔθιποι Αοΐία ΤποιιαῬ ο, 11--16 Τ]- 

Βομᾶ. Ῥ. 199 Αα. Αὐά. ΙΧ, ὃ κα. Ρ. 694 δαᾳ.; ἔειποι ΑΡἀ. Π1, 26 Ρ. 489: 
Ῥποίίιβ ππίοη Ρ. 216, 7. 

2) ϱ.281, 16: 984, 8. Βομον Αὐάϊαβ Ἡ, 8 Ρ. 649 νοιβίθ]έ υαἩτβο]ιθίη- 
Πο]. πες Ἐθο]έ Ομηϊδίας ἀαταπίοτ. Ἐδ οπίβρτίοηέ ἆθδ ἆθτ Ἀ]ίδείου Αιί- 

{αβδιης ΟἨτῖβ ἵπ ἆθι Κπηδί; αὖθι απο] ἆθπι Ἠθϊάπίδοπθη Βγαιπο]ι, ἄθπ 

Ἐτοιπᾶ, ἄθπ (θΙἱορέοη βοἩ]θο]ίνγορ ὁ καλός Ζα ἨΠΘΠΠΕΠ ο]]]θβδί 1,6ιιοῖιβ 

ΓΑΙ απ. ΟΡ αποῖ ἆεν Ὑοιρ]αῖοῖι, πγο]οθι ύομαππθρ Ἐχρπι. ΠΙ Ρ. 224, 16 

ΖΥ/Ιδοηθη Βθϊπθιη οἱροπεπ Ῥοτίταϊί ππὰ ἆθπι ἵη δοΐποτ Επίππθταπρ Ἰοροπάςη 

Ῥ]άο ἆθδι απηδίθ]έ, 8ο ροπιθϊπί Ιδί, ἆαδα μπι ἆθβαβ αἱ οἵηπ Ιά6α] οι 

Ῥο]μδημοῖς ϱἰ]έ, 1 1ο πὶολέ οπἰβο]οίάθη, 
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-- Ίχαχνῃ -- 

νεανίσχος εὔμορφος Ἰκε]τέ νεο ἵπ ἆοτ Οοπβδαπιπιαίίο Τήοπιαε 1). 
Ἐν Ικί [οτηος οἷπ Εοροηείαπά ἆεν οτιοάοχεηπ ΑπΠΙΙαξςεη ϱοβεῃ 

Ἰεεποῖας, ἆαδθ ο: ἆοπ [πίεγκο]μὶοὰ ἀατ Τμίοτο τοι ἆθπ Μοπβο]εη 

γεγνήβεµε, ἆα55 6 Ίεπο ρε]εροπί]ῖοὮ τεάεηπ ππά απ{ογνγεσ]έἑ νγετ- 

ἀεῃ Ἰαφφα, ππά ἀἆαρερεπ ἀῑε Ὀθε]εη 4ει Μεηπβκεπεηπ ἆθπεῃπ 4ος 

Τ]ήετο ἄλη]ε]ι ἀαεκίε]]α2). ἴηπ Εχρπι. ΥΙ ρ. ῥ46, Τ π]τὰ 6ο 

αἱ ἆοτ περτῖ65εΏ, ἀατ ἀπτοῃ αἲ]ο Οτεαίατ Ἠἰπάπτο] δἶοι οβεπΏατί 

ππὰ Ὀἱβ σα ἆοπ Τμϊετοη Ἠεταῦ αἰει 5ε]ῦδί τετκιπαϊρί ππᾶ άῑε 

πςίο πᾶ νοτνν]ἀετίο Μεπεε]ιθηβοοῖο πα ππά βέ]]ο ϱεπικοΏέ 
Ἰαί. Ὠϊεθετ Απεομαπαης οπἰςρτῖομί γοτζἉρ]ο ἀἱο παῖτο Ίαπ- 

πεηᾳεκοἨομίο πα ἴἨτεπι ετραπ]επεν Ὀεμ]αςς ἵη Έτασπι,. ΙΥ 

Ρ. οοἳ, ὃ--2ὖ. 
ἸΓεπίρες ππι ἀἷε Εολίπεϊε ἀῑεθες Ἐταρπιεηίβ ποσο] τοβςίᾶη- 

ἀϊρει σα Ὀευγεῖδεη αἲξ πι βείπο Βεάεπίπηςρ {ῆτ ἀῑε Ἠεεοπείτας- 
οι αποΏ απἀἆςτεν, ϱτῖοςΒμῖδεὮ πος] πῖοΏί πηεἀειρείαπάθποτ βέῆο]κο 

4ετ Ιεποίαπίδεπεη «ολαηππεβασίεη παςβΖζαπείδεη, πηπβς 1εὮ Ἠ]αυ 

απ{ εἶπε Υετρ]είεμαπςρ πηῖέ ἀεπ Ιαξειηΐβεμεν Βεατρεϊίππρεη ἆ468- 

φεἶθει Φίοβς εἴπσεμπ. ο Ρ. 226, ο60---904, 20 πα. Τεχίος Ἠαῦβοῃ 
πχ ἀάδ ρτἰεσβῖκομε ΟτὶρίπαΙ τα Αὐάϊα5 Υ, 4--14 (Εαὺῦν. Ἡ, 

ϱ49--504). Βεϊῖ Αυάϊας ο. ὃ ϱε]μέ ἀἷε Ἐτσαη]αης ἆοδ ΟἸεπιεηβ 
νοη ἀεπι ππίοι ἀῑο ἘδπΏοει ρεταίμεπεῃ ο Ώπρ]πρ γοταῦ παπά σύγατ 
παει Βαβπ)ς Ὀερεγεείσαης ἀει επδείαπίεεμεη Κἰτοεπεπρεβελμ]ε]έεΣ). 

Ἐκ Ιδί ἀας5 οἴπε Εἰηκεμα]ίαπς ες; ΑΡάΐα8 οἆετ εἶπες ἸαίειπῖδοΠεῃ 

Τογρᾶηφετς ἀοξεε]θεπ ἵπ ἀἆεπ ΖπξαππππεπΏαης εἶπει (θβοεβίεΠίο, 

πε]οιε ἀἱερε Επᾶπ]αηπς πο οπε]ε; ἆεπη πιξ ἆεπ Ἰγοτίεη 

ειωπι ΕΥΦοΟ γεάῖίοεεί Ερ]εσιι ο. ὁ Ῥ. ὔ56 ρτεῖβ Αὐάΐα5 απ{ ἀῑο ο. 2 
Ρ. 590 Ῥετίεβμίείε ἨΔοκΚκεῖχ γοη Ῥαΐπιος Ζζατῖες, απζ πε]εῖ]αο ος 
Ζπηᾶε]εί εἶπο Ῥοε]]άεταηπς ἆει Ἰτικκαπικεῖέ ἆε5 ὀομαηπες 7α 

Ερῃεεις Παίίο {οἱδεη Ίαβδεῃ. Επ οἰματακίοτίεῆεεπετ Ζαςρ ἆετ- 

βεἸθθη, ἀῑε Ηεί]ππς τοι ΈταηΚκεηπ ἁπτει Βετήηταπρ ἀατ ΚΙεῖάςι 

465 ΑΡροξίε]ς, Κελτί αὖετ ο. 4 Ρ. 649 ποςἩ εἴππια] πεάες, πο 

Ζᾳπι ἀτίίεη Μα] τοπ εἶπειτ ΒΠεκεμτ ἀεβ ᾖομαππες παςὮ Ερ]εκας 

4ἱο Βεάε δέ, Ἰείσί αὖετ τοῦ αεἴπει απάετεῃπ, πε]εμο πῖομέ ἆαπι 

4) Αεία αΡροο. θᾱ. Τϊδολεπᾶ. ρ. 235 οἳ. Αυά. ΙΧ. 18. 19. 

2) Ῥπϊ]αδίετ ππίεη Ρρ. 198, 12: Ῥποῦας ππίεη Ρρ. 216, 9 αα. 

8) Επβ. Ἡ. 6. ΠΠ, 935: Ἐπβπας ϱᾱ. 0Δοσῖατί Ἰ, 144 8ᾳ. Απο ἵη Ἡβς. 
4ες Με]ίας Ιδὲ ἀϊοςο Ἐτσαηίαπς απβ ἀειεεῖοεπ Οπε[ε εἴηρείτασον. ΕΙΡ]. 

Οᾳαεἶπ. Π, 2, Τὸ βα. 5. οὔεη Ρ. ΧΙΧπ. 1.2. Ίο Ὀεάίεπο πιῖςῖὮ Ἰϊοτ Πετα]] 

4ε5 Ναπεπε Αὐάῑΐα8 ζατ Βετεϊοεμππηπᾳφ ἆἀε5δ Βεάαοίοις ἄετ Ηϊδίοτῖα οετίᾶ- 
πηπῖς αροβίο]]ςεί. 



--. ΗΧΧΣΥΠΙ -- 

Ἐκ] αι{ Ῥαίπιοβ, βοπάθτη οἴποι Ῥτοάιρίτοίδο απ ἀθπι Εοβί]απᾶ 

ρο{ο]ςί Ιδί. Όσοι Εἰπδομαῦ Ίοποι Εζ8Π]απρ, Ὑδ]ο]ο Ὀοαῖ ΟἸοπιοηβ 

ΑΙ. παπά Ἐπδορίας-Βαβπις απ ἀἱο Πο]κα]ιτ γοη Ῥαΐπιος σεἰκπᾶρί 

παν, Ἰαί ππᾶσ]μεί ἄαπ ΒἰοκρηΠ απ{ ἀἱο Ῥογοίί παϊροείμεϊ]ίο 

Εασίατι ο. ὃ ΙΠῖ6, ἆαπηπ αΏετ απο] ἀῑο απροβρεβρεπο Ἰαάετ]ᾖο- 

Ίππρ νοη {11ου Βοτιολίείοπι παο]ι ἆετ Ηρὶβοάο νγογαπ]αβαί, Ώαβ8 
ἀσπι πντ]κ]1ο]ι ϱο 16έ, πητά νο]επάς απήνγεϊ{ε]]ιαίί ἀπτο]ι ἀῑο Ὑοι- 

ο]είοπαπς πηί Έχρπι. ΤΥ Ῥ. 21, 1 βᾳᾳ. Εἱ6β ἰβί ππγοαι]κοπηβαγ ἆαβ 

Οµρίπα] ἆοι Θομί]άετιπς Ὠδί ΑΡάῑας ο. 4 Ρ. 649: αριιά Ερλεδιηι 
Φ6ΥΟ εἷο. Ἠϊοι Βπάθη ΑἱοὮ αΏθι αποἩ ἀἱο Ἠοτίο ἔνθα καὶ κατή- 
γετο, Ἱε]ο]ο ἆθπ Ἠ/οτίεη ἆεβ Δὐάϊαφθ δὲ αἱ ᾖοβρύοἴιω εί ηιζέο8 

απιίσον ᾖαδεῦαί 7α οηίβΡτοσπθη βολεῖπεη, ᾱ. Ἰ. αἴπαπι βΗϊο]ς ἆαι 

οιρίοη Θομ]άθιαπρ αι ἸΠ]ςβαπη]κθίί ἀθ9 παςη Έρῃορις Ζατή1εἷ- 

οε]α]Ώτίοπ ΑγοβίοΙ Ὠαί Αράϊαφ ο, 2 Ρ. ῦ55 βᾳ.1). Ῥομονπ ἀοτί 

Ἠαίίο Αὐάϊα5 απροίαηροη πα οἶποι Ἠ6ΙαΠ, Ἰείσί ϱτ1εοβΙβοἩ Ἱπίθ- 

ἀοιροα[απάσεπεη Θπε]]ο Ἀθοθιπαβεμη, πα ἆαπΏπ π]εᾶαει ἀαγοη αἲ- 

Β6ΡΦΠΡΕΠ, Ἅπι ἀἱθ βολῦπο (θβοβίομίο απδ Βπβπ αἰηπαβομα]ίει, 

ππά Ἰαί παη Ῥαί ἆαεν Ἠϊο]κεμν σα ἆαὶ Καππι Ῥογήμτίεη πᾶ 8ο- 

{οτί Ὑὶεάθι ΥΘ6ΙΙΑΒΒΕΠΕΠ ΟΩποε]]ο ἀῑο ἆπτοι ἆαπ ΕἰηδομαὮ τοτγατ- 

βαοΏίο Έπρο οἰπίσοτππᾶββοη αβροβὶ]]ί ἁἆπτοιμ ἀῑο Ἰοτίο (ο. 4 

Ῥ. 089): Πα ἰφίδιγ σι! ϱΙμγίπιαξ 14065 αἀίίδθεί βαποίμβ «9αμπεΒ 

γαεάϊσαπδ οεγὔιωι ἀεὶ, γευεγΜέη ΠρΕδιΗΗ, φιιοᾷ δἱδὲ Τήπεπι υἰέαε 

αώεβεο {πέείφογεί. Ὀπίει ἆαεπ ϱζωγίπιαο 1066 Ὀοίαπᾶ εἶοῖι Τ/0- 

ἀϊοθα, ΥΟΠ πο ἀῑο ϱτἱεομίδε]ιο 0πθ]]ο ἀεπ οπαππος ἀἱθβπια] παο]ι 
Έρ]αβας ζατο]ςκεΏτοη 1688. ΊΝΙοΠί ΑΙΙ68, Ίπαβ ΑΡάΐας γοτ οι 

Ερὶβοᾶο απ Βαβη 1Ἠγ οπίΠοπΊπιεη Ἠαίίο, 4Ώαι ἀοοῇἩ Εἰπίρος ]ῆβοί 

6; ππη πος] αἶππια] {οἶδεῃ ππά Ῥερ]εϊίεί νοη ἆα αη ΠΠΒΕΤΏΠ ρτίθ- 

ομίδομαπ Τοχί, βοποῖί ἀϊεβαοι τοῖοµί. ἈΝαπ Ρορίηπί αὖθι 4η ἆἀοι- 

ϱο]ῦοη Φί6Ι6, πα ἆεν (α6βομίομίο ἆει Ὀναδίαπα,, αεἶπ ποςἩ γἱοὶ 

πγθῖίον τοϊοποπάοι Ῥαια]εΙβπιας Ζηδομεν Αὐάϊΐα5 παπά Με]]αβ2). 

Ῥοί Μοα]]ίας ομ]οβθί βἶο ἀῑο ΕιάΒ]πηρ νοη Ὀτιβίαπα πηπ({ε]-. 

4) Ὠϊο6βο Βομάεταπρ, αΏραβεπηπ ἸοάοςἩ γοπ ἄαθτ Βεπιοικαηπρ ἴδου 

ἆαφ Ἱιοβρίθο]απι (οξ. Ἠϊετοι. ἵπ Επβδοῦ. ΟἨτοπ οᾱ. βομοςπο ΠΠ, 165 απᾶ 

ἆασα ππίθη 8. 19 ἆαιτ Εἰπ]αίαπρ) δέ αποἩ ἵπι 0ο. Οαβίπ. 99 (ΒΙΡ]. 038. Π, 

2, Τὸ οκ.) οπίμα]ίοη αἷς οἶπο Ιπίετρο]αίοη πθβθη απάθταοη ἵπ ἆθπ Τοχί 

465 Μα]ίΠβ, ππᾶ νατ Ἠϊοι πππαίείρατ ΥοΥ ἆθπι Ῥοτίομί γοπι ΤοᾷῬ ἆθβ 

1 0ΠαΠηΘΒ. 

9) Αὐάΐαβ ν., 4--25 Εαὐτίο, Τ, 542-- 590: Μαι Ὀοί Βαὐπο, ΠΙ, 

ϱ07-- 625 απᾶ ἵπ ἆθτ ΒΙΡΙ. Οµδῖη, ΤΠ, 2 (Ἐ]οτ]ορ.) Ρ. 68-- Το. Β. οΌθι 

Ρ. ΧΙΣ. 
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-- ΗΧ..-- 

Όατ 4η ἆά8 Ραϊπιοβοχῇ αἩ, πο εἷο Ία απο] Ὀδί Αὐάΐα8 πασ Ἰἠπεί- 
Πο ἀανοι ροίτοπηί ἴδ. ἨΜε]ηέας ρἱοὈί 5ἵο αὖοαι ἴπ εἶπει απο] 

ἀεπι Ιπ]α]έ παεν νο]Ης αὐπγεϊεποπάεν θείαΙ1) Βνεῖ]ς ἴἵπι Τη- 

ἴογοβαο ἀετ Κ"νσαης --- ἀεπη Μο]ίας υπ] εἰρεπίίοι πατ γοπι 

Ἰμεῦθπεαπςραης ἀε5 Αροβίεῖς οι7ᾶίοη --- νε] πθρεη ἀει αἩη- 

βἰὔφείσεν Νπάϊιι ἀει Εεεολισηίς, ἆετεῃ οτἱρίπα]ε θδίαιί Αυάῑα» 

ἵπ νοδεπί]ῖομει [ευεγοϊπρίπιπππης πηί ἀαπι ρτεεβίδεπεν Τεχία 

υοπψναἡτέ Ἰαί. Όττο] ἀϊεθος υγ] ΠἨτ]]ο]ιο Ὑετίαμτεπ 45 Με[Ιίας 

Ἰδὲ Ἰΐει ἆετ Ῥαγα]]ε]ίπιας ποε] εἰπίπογπιαξεεη γοτάροκέ, του ἆά 

απ ψητά ο: αὖει Παπάρτεϊβιομ. ἈΝΙομέ παν ἀῑε Απεϊπαπάετίο]6ε 

4ετ Ἐτεϊρηϊίβθο Ἰδέ τοη ἆά απ Ὀὶ5 ζαπι Ὀεμ]πςς 4ετ Ραβδῖο 4ε8 

Με]έα5 ππά Ρὶ5 ζαπι βομ]αςς ἆες ὅ. Βαο]ς ἀες Δὐάϊας ραη7 ἀῑα 

ΕΙεῖεῖαε: απο ἀε; γοτίααβάτας]ς ἰδέ βἰτεεκεησγείθο 5ο β]εἴεμ]αι- 

ἰσπᾶ, ἆάβ5 πιαη ἀἷε Ώτποκε ος Με]]ίας ομπο πγεϊίετες αἱς Τεχί- 

πεπρου Ετ Αράΐα8 γογπεηάεηπ Ἱαππ ππά ππισεκεῃτί. ΌΏϊεςα 

ερετεϊηβιππππης Ἰδί αὖετ ποπ ἁἀπτοι ΑΡηδηβὶρΚεΙί 4ες Α0- 

ἀϊ85 γοη Με]Πίαπς οἆετ ἆος Με]Πίαις τοηπ ΑΡάϊας τα ετκ]ᾶτεῃ. 

Ἐχείετο ΑππαἩπιο ἰδέ ἀπτο] ἀῑε 8ο εὔεπ 5οποῃ φεπιαομίο ππὰ 

ποβοτ]ηῖπ πιεμτίασὮ σα Ὀοείάῆρεπάο Βεοβασμίαππρ απξβε5εβ]ο8- 

βεη, ἀαδς Αὐάΐα5 αποἩ εο]ο]α Βέϊεκε ἵπ ἴπεπεπι Απδοῄμιαςθ 4η 

εἴπ ποεἩ γοταπάεπες ρτιεςηῖκοιες ΟτὶρίπαΙ ϱἱεβί, πε]ο]α Με]- 

Ἠέας ἵπ αἴπεγ ατς τετάτεημίεη ππά γετείὔπππιε]ίεη (εεία]ί ἁατ- 

Ρείεί. Αὖοτ ε5 Καππ απο]; Με]ίας πῖεμέ απ9 Απάΐας σεβεδρ{ῖ 

Ἠαῦεη: ἀἆεπηπ αἩπςξ Αὐάϊΐα5 Κοηπίε ϱτ πῖεμέ εἴππια] ἀ4επ Ναπιεη 

4ο» 1,εποῖαβ ϱεπΊηπεῃ, ςεδεμπγεῖσε ἀεπῃ ἀΙε]επίρο Κεπηίπῖς τοη 

4επ Ῥοεμτίεη παπά ἆεπι {Πποο]ορίδεμεηι ΟΠματαξκίετ ἆἀε5 Ίωε- 

αἵπς, πε]εῖε ει Ῥτο]ος ἆον Μεα]Πίας Ῥεκαπάεί (απίεη Ρ. 216, 
ο] --οἱτ, 1). Άκο Ὀεταπέ ἀἱο Περετεϊηειπιπιπηπς του ΑΡ- 

ἀἷας παπά Με]Ηίας απί ΒεπΏίσαπς εἴποι Ρεπιαίπβαπιοπ Οπε]]ο: παπά 

πε]ο]ες ἀϊεξβο δεῖ, δαρί Με]Πίας απεἀτΠεΚ]εἩ. Ἐςδ εἶπά ἀῑε «ο- 

Ἠαπηθβασίεη ἀ.5 ]μεποῖπ. Με]ίας ππ]] πὶομίς Απάετοβ 6εῦεῃ 

αἲδ ας ἆἄεπ Ιεβεπεαιςραηπς ἆἀθ5 ἆολαππες ἀατείε[επάς 1είσίο 

Βῆοἷς ἀϊεθετ Αοΐοι πηί Ῥοβείίραηρ ἆετ ἀατῖῃ επια]ίεπεη αἩ- 
βἰὔαείσοπ Ἰμεμτεπ. Ὠϊε Ιεποϊαπίκοπεηῃ «ομαππεβασίεη, απςξ τε]- 

οπει ΑΡάΐας5 ππἀ Με]έας Ὀείτᾶε[ῖε]ια Βέϊεκο πιεὮτ οἆειτ πγεπῖ- 

δει πὔτί]]οὮ βἶοι αηφεεῖρπεί Ἠαθενπ, αἶπὰ αὖετ πὶεμέ ἆαξ ρτίε- 

“οπίκεμε Βπε]ι δε]θδί, 5οπάετΏ εἶπε Ἰαίεϊπίβεμεο [ερετεείσαπςρ ἀ65- 

4) Ὀπίοι τα Ρρ. 226, 26 αὈροάτισ]. ΕἘτ ἆλδ ἵπ Τοχί Εοϊσεπᾶφ 
αἳ, ἆθπ Ῥτοῖος ππίεπ Ρρ. 217, 17 ππά ἄεπ Τπεὶ Ῥατείο. 



αν παν- 

βο]οπ. Ὀϊο σα Ετρπι. Υ. Υ1 ή. Ἑ. 906, 90: 98, τ. 9 844. πηβοἰ]ιαῖ]- 

ίοηπ ῬτοβαἨ υγοετάση ϱοηἵβρεηπ 7α Ῥοπεῖκεπ, ἆα8β Ἴποὶ ]μαΐεῖποι, 

πο]ολο απαθηᾶπρΙϱ νοη οἰπαπάςγ αἶπο ϱγἱοομίδομο (Ωπε]]ο απδ- 

υομίείοη, πὶοΠί βο Ιάσοπίίβομο Τοχίο ϱ6πγΙηπαπ Ἰκοπηίθη, Ἱπὶθ βἷθ 

γοΠϊθρεηπ. ΟΡ παπ ἆθι Ιαίεἰπίβομο Τεποῖας πὶομί Απᾶστας ας 

οἶπο [οεογβείσαπρ ἆεβ ϱιἱοομίβοιεν Οπρ]ηα]ς αχ, οἆει οὗ ϱἩ 

οἵπο ἆπτοι Ζαβᾶίπο, οἴπα απο οἱραοπίμήπι]ο] αὐοπά]ᾶπάϊβο]ο 

Τταδιβοπαη Ὀργοίο]ιοτίο Βοατροϊίαπρ Ἱπατ; {61Π6Υ οϱ ἀἱο εἰπαίρεἩ 

ῶεῦαιβοΠ"ββο ἆα5 Ιαἰαιπίβοιεπ Ἰοποίας σοι ἆθπ ογἱοολίβοΏσῃ 

απ{ Ἠεσμπαπρ ἆθθ οιβίοη Ἰααϊπίδεποῃ ΤΓοΏοιγβαίποις ΚΟΠΙΠΙΕΗΠ, οἆςετ 

οϐ Αράΐα8 παπά Με]Πίαπς οἶπο αρᾶίετο Ὀπιατρεϊαπρ αἶπει ἄΠίείθῃ 

Ιαίαιπίβομεπ Ἰοροιρείπαπρ ἆαι «ομαηποβασίεη {αγ ΡΕΠΙΘΙΠΒΑΠΙΕΠ 

Ωποθ!]ο Παβοῃπ: ἆαδ αἰ]εβ Ἱκαηππ Ἠϊοτ ποςσ] πΙομί, ππά ὕρετμπαπρί 

ποςὮ πὶομί γο]]είαπάϊρ επἰβομϊοάσεη Ἱπειάση. Εβδ πιπββίθ αὖΏοθιυ 4η 

ἀϊοβο Μόρ]ο]]κείίεπ ατἰηπετί πγετάεπ, ἁαπιέ ἀἱο υνεϊοτο Ὀπίει- 

βαοΠιπςϱ πἰοΏί οροπβοτία] απ Ζαγοτ]ᾶβείρ]καιί οἰπῦίββο, ππίο βἱθ 4η 

Ἠπ{ασΠ]ια]έ Ραπίηπεη Ἱτάςθ, ΊΠΘΠΏ ππαἨ πηρεβεποπάς αἱἱεΒ Ῥοαἱ 

ΑΡάϊα8 ππὰ Με]Πίας Ι4επίβομο αἱβ {ποιο Ιαίοιηίδο]ιο [ουοικείσαπβ 

465 ρτιοσΠῖβοπαεη 1μεποῖαβ πεβμπιοη ἀλτί[ίαο, Ζνιβοπεη οι Επί- 

είομιηρ ἆερ Ἰαἰοἰπίδοπεπ 1οιοίαβ ππά βαῖπει Βοηπίσαηπρ ἆπτοι 

ΑΡάΐα5, ἆθβδοη Ζεἵί Α. γ. Επίβδοηπιϊά πίοβί οἴιπο Ἰ/αιβδολοἰπ]]ο]ι- 

Καὶ απ 000---600 απηβείσ!1), παπά ἀἆπτοῃ ἆεη ραπ που] ]4προ- 

τοῦ Με]ίας Παρί Φεῖί ϱεπαρ {Ντ αἰετ]οί Μὺρ]ομ]κοίίοη, ΌΏαβ8 

πᾶπη]]ο] ἆειν Ἰαίειπίβοῃμο Ἰ]μεποῖαδ ΒΟΠΟΠ ἵπι 4. οαμτπαπᾶστί Υου- 

Παπάση παν, Ὀθυγοῖρί βοἴπο οτὈτοϊίαηρ πϊομί παν Ῥαί ἆθπ αὐΏεπά- 

]ᾶπάίδοῃπεηπ Μαπιοιᾶθιη απά ἆαπ Ῥηκο]μαπίδίοη, βοπάθιη απο] 

Ραἱ 1Πτοιπ Καίπο]Ιβοιεη ἄαρποτη. Ίο τιομίίρ ΤΠΙ]ο” Βαπιθι]καπρ 

Ι6ΐ, ἆαδς Ίεπο Ἡᾶγαίικου οἴπο Ἰαίοιπίδοπο Ἰοροειδείσαπρ ἆοτ Ἱοι- 

οἰαπίβομονπ Θομτ][ίθη Ώο6βθββοη Ἰαῦαηπ ΠΙήββαπ, 5ο ππ]λα]ίδατ ἰδί 
4ἱ6 απἀθτο, ἆα5δ ἀἱο Ἰκαίπο]ίδοπει Βοημπϊδίο]]οτ ἆ4εβ 4. ππὰ 

6, ατπαπάςτίβ, Ἱπο]ομο ἀἶθδοι Ῥήο]οι ϱοεάσηΚκοη, αἱδο Ῥ]ηϊ]αδίου, 
Δαριβίίη, Βπαοᾶίαβ, Τατρίας, Ίο Καοηπίηϊς ἀατβε]ῦθοη ἆειπ Μαπ]- 

οἩᾶσνη παπά Ῥηφοι]απίβίοη γονάκη]ομ 1). Απαριβίη, αὖοι αποῇ 
Ἐποᾶίαβ, Ὑγο]ο]ιου πὶοπέ απ9 Απριςη αΏροβομτίεῦαπ Ἰαί, Ίναβ ϱἳ 

απφ ἆθπ Ταποϊαβασίοη παϊθ]ιοῖ]έ, αποὴη Ῥ]]αρίοι ππᾶά Τατίρίαβ Ῥθ- 

βΙίποη ἀἱαραε Βϊομον. Ἠδίίον βἰθ ἀἱθδε]θεη πχ αἳἱδ πιαπὶομᾶίδοπεῃ 

παπά Ῥγ]θο]]ΠαπΙββοµεπ Ἑκοθιρίεη ρεαππί, οδι αποΏ ἀῑο ϱ8Π- 

4) Ἡ]λοϊπίβοιθβ Μιβοιπι 1864, ΒΑ. 987. 

9) Αοΐα αροδίο]. Απάτθοαο οἱ Μαμμίαο Ρ. 11. 

ον 

πμ πα σα. να πι --- 
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ποη Βϊο]οι γοη Ίεποῃ οπί]ο]πέ, 5ο πᾶτο ἵμτο Βίε]]ππς σα ἀεπ- 

εοἱῦοι., παπιοπ{]ἰοῦ ἀῑο]οπίσο Απριδίΐης, γοπ ἀεπι αείη απβρίθ- 

6ο ΜΙΕοπηρον γογθρεῃ, ππυερτοϊβίοἰ. Ἐδ Κοπιπιί ἴηπα πΙοΒί 

ἵη ἆθηπ Βίπη, ἆαδς ἀϊθδο Βάσ]οι γοη ἀεπ Μαπίσμᾶθτη απροίεγᾶρί 

οι απο πατ ἱπίογρο]ϊτί φεῖοηπ. Ἐτ ρε]έ αἰομί]οὮ γοη ἀει Ὑος- 

απβεοίσπης απδ, ἆαβς εἷο Ζπ ἀ4ετ Ζεἵίέ εχἰςΒϊτίεῃ, αἱ5 ἀει ποπ{ερίᾶ- 

πιθηί]οηο Καποη αὈροφεμ]οβδεπ γπτάθ, ππᾶά αἱδ πος] Τοπίο Υος- 

Ἠαπάση Ἱν8τθη, πγε]οηε ρτῆ[εῃ Κοππίεη, οὗ ἀά5 τον Ἰμεποῖας ἄθες 

ἀἱο ΑροείεΙ Βετίο]ίείο ἆει Ἰαλτ]οῖί οπίδρτεεμε1). Ἐτ Κεππί 

ἀϊεδο Βϊε]ιει αἷς οπιοϊηραί ἀει γογκομιεάεηδίεη Ὀθείεῃ ), αΏες 

πὶολέ Ό]οεδς ἀἆοτ Βοοίεπ. ΄ Ώοτοηυ οἱρεπίμῆτη]σο]ιες Υετηαµίεη ϱ6ρεη- 

πῦος ἀῑθεέπ Βϊο]οτη ΏοθβίεΒέ παχ ἀατῖῃ, ἆαβς 5ἷο ἀἴεδε Βε]μγί[εῃ 

ἵπ αἶί]ει (ο]οβίρφκαῖε ϱεῦταισ]μοῃ, ἆαδβ αἷο ἀἱθβε]θεῃ Ἀθρετ (369- 

ῬᾶἩχ ΠουἈβολμάίτει, αἱ οὉ ρεταάς ο "ρθει Ἰεάεῃ Ζηγεϊ[εὶ απ 

4ος {οππιε]]εη Ἐκλ]αϊί ππά ἆετ πιαίετίε]εν Ἰαλμτ]εϊέ ετπαῦεη 

βεΐεπ, πάητεπά ας σ]εϊε]σεῖαρ πυγεβδεπί]ῖο]ε Βοείαπά[ιεῖιο ἆεβ 

Κἰτοβ]ίοποη Καποης υ]]κμτ]ῖοίιος Ἐτίακς πηίενζῖεπει 5). ΕἩτ Δῃ- 

ριδίίη αἶπά εἱο ΑΡοΚτγΊιοη, Ἰγο]οῖα ος ααφἀτιοκ]]οῖ τοπ ἀθη]επί- 

δεη Βεμγεην ππέεγβελεϊἀθί, πγε]εμε Ρτοᾶσοί παπά Εἰρεπίμαπι ἆετ 

Ἠατοίϊ]κει αἶπά. ία αἶπά εὔειπ πα τοπι ἰτεμΗσπεη Καποηῃ απβ- 

Εεβ6ΠΊΟΒΒΕΠ Ἱοτάεπ, 5ο ἆάδ. ἆετ ἸΚαίμοΙβεμο ΟἨτῖδέ πῖεμί απ 

ἵητο Αποζοισς σευαπάεν ἶδ. Ἐςδ δέ ἀαπίκεῖυεπ ετ]ααῦέ, πῖσ]έ 

8η βἷο Ζα ρ]απῦεἨ, 4ἶδο αποΏ ἆαταπ Ζα ρἶαπῦεπ, ππά ἀας επί 

Απριβίη ἵπ απερεἀεμηίεπι Μαβςο. ἈΝΙοΠέ εἴππια] ἀῑο Τμεητε ἀἱθ- 

βε; ΑΡΟΚΤΥΡΠΕΠ Ἰαί ει απ εἶποι εἰπζίρεη Βίε]]ε οὔ εν ϱετὶρί. Ίπ 

46ς Απε]εραπρ Ίεπος Ἡπσπιπας, πε]επετ απδ ἀ4επ ύομαππεβασίεν 

ἵπ εἴπο Ῥτκοϊ]Παπϊκῖδε]ε Βεμεί Ἀρειρεραηπρεην Ἱπατ”), η ΒΕεἴΠ6Γ 

γειπετίαηπς ἆετ απο τοπ Ἐποάϊας οἰβτίεῃ ῬίεΙα απς5 εἴπεπι 

πὶοϊέ πᾶπον Ὀοσοϊομπείεν Τμεϊ] ἀες Ἰεποίαπίςειεπ Ἰαγ]ς, Ὠοί 5εἷ- 

π6ηῦ πεζετμο]ίεη Βεταίαηπρεν απ{ ἀῑε Τηοπιαξασίευ 5) Ἱερέ ες ἆεπι 

αροκτΥγρΠμίδομεπ Τοαχί εἴποῃ οπ]οάοχεπ, ἆεπ Ηᾶτείίκετη εηίγγε- 

4ετ πὶομί ρὔπείρεπ, οἆετ βὶο εταίεσα πἀετ]ερεπάεη ΘΙπΠ πη- 

1) Ὀπίει Ρ. 202, 10 κα. 15---18. 

2) ρ. 208, 20 ποθεί Νοίεπ ἆαζα; Ρ. 204, 5 οἵ, 198, 10: 209, 28: 910, 

ὃ 84. ππἁ Αππιι σα 203, 5. 

8) Ρ. 201, 26 αα.; 204, 1. 4 ππὰ ἀῑε Νοίεη σα 202, 19 ππᾶ 209, 20. 
4) Ἑτριι. ἵ Ρ. 220, 8 5αα. εΓ. Ρ. 204. ὅ 5ᾳα. 

5) Νοίΐίενπ σα 202, 19. ἵηπ εἴπετ ζα Ἠῖρρο ρε]α]ίσπει, αἰσ]ιατ]εῖι θο]ι- 

ἴεπ Ἐεάς Ὀεπαίσί οι ππυεάεπΚκΗοξ ἀῑε ΤΠοπιαρασίεη Μαϊ, Κον. ΡΕ. ΒΙΡΙ. 1, 

4, 961. 
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ου. Ἰοπη ος οἴππια] Ίπι Ῥο]οπιίβομεῃ Ε]{ογ ρεροη ἀἱςο πιέ πΠ- 
{ποπΊπΊςΥ Εγμ]ς ἆα5 Ἰκαίμο[βδοποη Καποηπβ ρεραατίο Καποπβίτιπρ 

Ίεποι ΑΡροἰΥρΠοεη Ῥαί ἆεπ Μαπίομᾶστι οἶπ υγοπὶρ γοτᾶεβμίίοὮ 

ἄρεν ἆαπ ἀππ]κοῖπ απά /νγοϊ[ο]α[ιεη Όναργιπρ ἀἱθβει Βῆσο]οι 

τοᾷςί (απίεηπ ϱρ. 909, 14), 5ο πὶτάἆ ἀαδ βοςνγ Ἠπιητί ἆπτοῃ ἀῑο 

Απάστεη Ῥίε]]εη, Ἱο ο βἱθ αἱ βοτ]ρίπτας αροστγρᾳαο, η 

Ρ6ΥΥΙβΒΟΠΙ Μαββο 8οραἵ αἱ βοτγ]ρίαταο ρε]ίοῃ ]ᾶ5αί1), βοάαπη 

ἀπτο ἆἱο γογίαπεηβγο]ο Απ]εμπαηρ απ ἆθπ 1η ἀ4ἴθβεπ ΑΡοΙΙΥ- 

Ῥμοει οπί]λα]ίεπεη Ῥογίομί ἄρου ἆαπ ΤοαΏοπδαιβραπρ 468 {ο]αππςβ. 

Ώατπας] Ἠαβεπ ἀἱεβο Ῥομγ]ίοη Ρἱ86 απ Απηίαπρ ἀ46ς ὄ, ζατααῃ- 

ἀονίς αἶπ πΙομί ϱ6τΙΠΡ6Β ΑΠΒΟΠΕΠ ἵῃπ ἀοτ αροπά]ᾶπάϊδοπεηῃ ΚΙτομο 

ΦΕΠΟΒΒΕΠ. ει βίατκαο (εὐταπομ, ππε]ο]πεπ Μαπὶσ]ιᾶςτ απά Ῥτβ- 

οΙ]Παπ]βδίοη ἆαγοη πιαοἨίεη, Ἰοηππίο βίο ηιγ ἀῑδογοάίμτεοι, πὶοΏί 

4Ώοτ ἴμτο Υετοταϊίαηπρ Ῥαί ἆαπ Καΐπομ]κεπ γεναπ]αββεῃ. Απρι- 

βέΐπ γοιέπ(ί οἴποῃ αἰέοτίπ πα]Ιοῃθη οίαπάριπκέ, ἆθπ δολοπ ῬΠΙ- 

Ἰαδίοι τα Ἱροικολμτοϊίεπ απβοίαηβοη Ἠαίία, Ιπάσπι οἵ βἱθ ΊγγαΙ η 

ἆἱε ΑΡοΙΥΡµεπ ἄθεγμαπρί αἱ οἶπο Ζατ πιοτα]ίδοµεπ, πὶομί ἆοβ- 

πιαβίδοπεη Απθζιμάσιρ ἆοτ ἀοται[ετοη ϱεεὶρηοείο Τ,οσίάγο οπιρ{αΠ], 

αποἩ 1μτο ΑΡίαβειπρ ἀπτοἈ ΑροβίεΙεομΏ]ετ πο Ῥορί, αΌαι 

ΖαΠγοῖο]ιο Ἠᾶτείίδομο Ππἰεγρο]αίϊοπεη ππά ΑπδπιοτζιΏπΡΘη αΠΠΔΗΠΗ. 

(απίοπ ρ. 196, ὃ--θ). Ὑοταομᾶνίι Ιδί ἆοι (ερεηβαίή οί Τυτὶ- 

υῖαβ: αὖοτ απο] 6ἳ ποςἩ Ταὶρί ἀῑο ϱτῦβείο Νείριπρ, ἀ4εῃ ϱ6- 

βολολ(]οπεη Τπ]α]{ τ γαἈτ ππᾶ παν ἀἱο Τμεμτεπ αππᾶᾷ Βοάεῃ 

{τν Ἰκοίζοτῖκομαο Ζαίλαίεη 7α Ἰαιίῃπ. Ώειβε]ρο Βπαί Τορ” ἆθβ8 

(π0βδεη αη Ταπϊρίας, ποπ ἀῑθ Ὠαί ἆοπ ῬηκοΠαπὶδίεπ Ῥο]ίεβ- 

ίθη ΑΡΟΙΚΙΥΡΠεΕΠ παπί ἆει ΑρορίεΙ Ναπιεη Ζαπι Εεποτίοά γοεῖ- 

αγ{Ποϊ]έ πεινάεη, Ὀοσεαρί αποἩ, ἆαβ85 αἷο ἴπ ΠαίΠοΙβδομειπ Ηᾶμβειῃ 

νο] ϱ6ἱ6βεη πατάει, ππά ἆαάδδ ἀῑο Καίμο]ίδομο Βϊδο]ιδίο που] 

ἀαπια]ς πηρετὴρί ἨΙηρεΙη Π6ββοη2). Απο πας] 8ο ταπάεν Ύει- 

ἀατηπιιηρβατ{]εί]θη Ἱγίο ἵπ 4επ Ῥπείεη ἆετ τὔπιῖδομεη Βἱβο]ιδία 

1) Ῥοφοπάσις βίατ]ς ἀῑθδ Ρ. 205, Ἑ, νο ἀῑο Ἠ/οτίο φιιαπιυὶς αροσγηρ]ς 

ἀἱ6βο Θο]τ]θη αἱ οἶπο αἰ]ετάίπρε π]εάτῖρογβίοπεπάθ Βροοῖθοβ ἄετ δεγίρ- 

ἔπγαε, ἆθτ Ἱεϊβρθν ΒοἩμγιεη οἸιαγα]κἐογῖβίτεη. Ίπ ἄει ρεποϊρίε]εη Ἐτοτίθ- 

τάηΡ ο. Εαιδί. ΧΙ, 2 (8. σα ρ. 205, 20) αἱ ος πχ ἆαπι ποάθι]πο]ί γοι 

πι ροτιρίοη Ὀτίιαί! ἄον Μαπϊο]ιᾶονι ρορεπᾶρος, ἆδδ ἀἱο ΑΡΟΙΙΥΡΙΕΠ 

αἱ εΠαἰπιβοἩτ]{ίθη οἶπε ϱαη7 Ὀεβοπάθτο Αποίοιώς νου ἄθη Καποπίβο]ιοη, 

οἵπο ρ]είοββδαπι θβοίονίβεὮο Ἡοιρ]οίι Ὀδαπβρτπσοπθη ΚΟπποη, ΝΙΟΠί α]θ 

ΑιιοζοτΙ(δέ αρτῖομέ Απαριιδίίη πποη αὉ, δοπάθτη αἴίφια αιοογιίαίε δεογεία 

βο]]θη βἷο πἰοΏί βαῖῃ. Ίπτο Αποζοτιᾶς Ῥίπᾶθί πολ ϱ. 202, 1 οἱ, 2085, 1. 

2) Ι1,εοπῖς Ῥ. ερἰςδί, 15, 16 (Μίρπο 54 οο]. 688). 



μας" να  ελνωσής κα. 

ο συ 

- χοπ -- 

Ἰωίοσσας (απίοη Ρ. 909, 19) παπά Ίμεο ππά ἵπι Ὠθυτεί ἀ65 (46- 

Ἰαδίας (απίεη ρ. 210, 18 5ᾳα.) Ὀ]ιεῦ ϱ5 ππΏεποπιππθη πε ΗΒ]{ο Ίεπος 
Ὀπίθγεεμεϊάσης ἀοδ Τατίρίας ἀϊθδει κοῖί Ίαηροτ Ζεῖϊι ρορα]ᾶτεη 

Ῥϊείετη ϱτοβ8εη (Ἰαπῦεη σα βεμεπκεῃπ. Ντ ]ας 5εϊάεπι 4ει 

Ύετεπεμ παῄοα, ας ἀπτοι Νοεπυεατυοεϊέππρεη σα γετάτᾶηρεν, ἵηπ 

πε]επεῃ ἀῑε οιἰγαδία αίφιμε οἰγέωαες ᾳετείεί ππᾶ ἀῑε αἱεριία- 

{ἴοπες αξδεγέἰοπεσφιο επιγεᾶετ ϱοκᾶπρετί οὐετ Ὀεϊπα] ραπ Ῥ6- 

αε]ῆρί Ἱπατεη. Επτείετος ἐ]αί ΑΡράΐας, Ιμείσίετος Με]]έα». 
Ἠαί ἀϊθδοη “Οοπιρί]αίοτεπ ἆετ Ἰαίοιπίειε ]οποῖας ποσῖ ἵη 

5εῖπει πτερτϊπρ]εμεπ: θεία] νοτρεϊεσεη, 80 ΚΠΠ ἀἴθβδε εῦετ- 

βείσπηρ οιδ ππι ἀῑε Μο ἀες 4. οαλταπάρτίς επίδίαπάει βείη: 
4επῃπ Αὐάῑα5 ππὰ Με]Ιέας Ἠαῦεπ ἵῃπ Ίητει Ωπε]]ο ρε]εβεπ, ἆαδς 
απ ἆετ Βίε]α, πο «ο]αππος βεῖη Τ,οῦεπ απελαποβμία, ποσ] σα 

ἀθβεοπ 1,εὐπεϊίεν εἶπε »Βαθίϊσα” φεθατπί πγοτάεη ο !). Ώετ Απβ- 

ἀτποῖς Ῥεπεϊε]πεί Ἠϊετ πὶομέ είπα 4εῃπ ϱτοββ8εη ααἱ ἀ4ε5 Ετναί- 
Ἠαβτξβθς, ἀἱε ΗαπςκίτοιρΣ), βοπάετη νε ςεῖέ Οοπείαπίῖη 3) 4εῃπ 

ὑδεπβίεπει Κἰτεπεπῦαι. Ετηᾶσί πιαπ ηπῃ, 48 ἀετ Ῥισετ τοπι 

1. 9559 ἀάςβ πεπο οτί δαφίεα ποςἩἈ ἄει Ἐτκ]άταυς Ῥεάῦτ[ας 

ἨΔ1έ3), 5ο Καππ ἀ4ετ Ιαἰεϊπῖκομίε 1μεποίας, πε]εῖες απ Ἐπάε ἀε5 

4. «αμτιππάετί 5οποι 5εἩτ γετῦτοϊέεί ντατ, Ἱκαππ τος 4ετ ΜΙεα 

4εβκε]ῦεῃ οπἰφίαπάἀεη βεῖη. 
Ναοϊῖι ἀΐθβεπι ππγογπιθιά]οεμεπ Έχκοιτς ἴδέ ἄσει Ἐχρπι. ΙΥ πατ 

ποςἩ σα Ὀεπιεικεπ, ἆαάδς ἆετ ρτίθεβῖδοεμε Τεχί ππἀ ἀῑε ἀπτοῖ 

Αὐάϊας πιεῃτ οἆει πεπίρει πνὔγετεῖ ετ]α]τεπο Ιαέειπῖθε]ιο Ὑεγδῖοτη 

1) Ὀπίευ Ρ. 258, 7 πεῦβέ Απποοικ. ἈΒεϊήαπῆς φεῖ ετπᾶ]λπέ, ἆαβθ 

Ἠϊετοπσπιις (τῖτ. Πλαδίτ. 9 οσίτ.) πὶοΏέ πατ πο ΟἸεπιεπβ Α]ετ. Ρεῖ Εασεῦ. 
ΠΙ, 23, 6 (Βαβπ. οᾱ. 0αοσῖατῖ Ἰ, 144) νο επιεϊπάορτϊπάππρεηυ ππά Οἵ- 

βαπίβαίῖοη γοηπ επιεϊπάεγοτείάπάενπ, βοπᾶετη απος του Εἰεοπεπθαπίεν 

απς ἄετ Ἰοίπίεῃ Τ,εὈεπαχεῖι ἆεβ ᾖοϊαππος Ὀθτϊολίοί. Βο αποῖ αὈρεκεῖπ 

νου Ῥτοσμοταβ ἀετ οοᾱ. Ῥατίς. 1468 ππίεπ Ρ. 188, 5. 9. 

2) Βο ἵπ Ἐπβη5 Πευοτεείσαης ἆοιτ Οἰεπιεπίπεηπ (τεοορῃ. Χ, Τ1:.. 

μέ οπιπὲ αοἰάἑαξίς ἀεφίζεγίο Τηνεορ]Ητως, φιωί εγαέ εωπεξί ροεπέίνις πι ειοί- 

ἰαίε ροίεπέίογ, ἄοπεμδ δµαε {πφεπέεπι ὁαφήίεαπι εεεἰεείαε ποπεπε «εΟΠ- 

βεσγαγεξ). 
ϐ) Ἐπβ. νῖία 0οπςί ΠΠ, δἱ α. 53. 
4) Πϊπετατία οἆ. ἸΓαβεεϊϊπς Ρ. 594, 4 οἆετ Τοῦ]ες, Ῥαϊαεξίπας ἀεβοτῖρ- 

Ώοπεβ ες α.εο.ΤΥ. Υ εἰ ΤΙ ρ. 5: ἐνίάεπι πιοᾷο ἐπδει (οπηδέαπέϊπέ ἔπερετα- 

ἰογίς Ὀαφίίεα Γαεία εσὲ, ἰᾷ επ ἀοπεπίειπαε πιίγαε ρε] ές. (εῖοῖι 
ἀαταπί π]τᾶ ποςῖι πιεἈτπια]ς ἵπ ἀἴθβεπι Τπετατ ῥαεήίεα αἷς παππηθΏτ Υετ- 

ιαπ [σ]οτ Κπηβίαιβάτασοϊς οἶπο Ἐτκίάταηρ ρεῦταιποπε απ. Β. ἸεβδεΙπρ 

595, 9: Τοῦ]ετ Ρ. 6. 



-- ΧΟΙΥ - 

βἰοἩ σεροπβεῖῖρ οἵη βίο Ζευρηῖς απβείθ]]επ. ὮΏαββε]θο τάς 

πα(γ]ο ϱουΙομρον βεῖπ, Ἰθηπ Μα]]ίας Ἠϊοι βοποἨ 80ο ϱεπαἩ 

πο ἵπ ἆοπ ππίοι Εγρπι. Υ Καὶ τορὶβ]τίοη Φήοἷκοη πηί ΑΡράΐαβ 

Νρογεϊηρπηπηίο. ερον ἀῑο πὶοπί ογ]οομΙβοἩ οτ]α]ίοπει ήϊο]κα 

]ῆβοί αἱοὴ αΌαν βἰομοτογ οτβί π{Πεῖ]εῃ, παομάεπα "μεν Έτρπι. ΥΙ 

οπίφοµ]εάθη 18ί, Ζα Ἱποἰοιαπι 16Ἡ Ἰδίσί Ἰροιρεῃο. 

Επ οιβίθβ [68εῃ 1) ἆατ τοπ Τδομεπάοτ{ ἵπ ἆθεπ Αοίΐα αΡοο», 

ρ. 206---21θ πας] οἶπαι ΡαΓΙ86Ι ππᾶ αἴπαοι ἁαπί, αΏβαβεπη Υοη 

οἶπει ϱΊΌββετεη 11οἷκα, Ὀδίπα] Ἰάεηίίβομεῃ πίσποι Ἠς.2) ἸεταἈβ- 

βερεβεπεν Ε7ᾶπ]αηρ Ἰεμτί, ἆαδβ Ἠ]αι οἶπο Ὑειβδομπιε]σαηρ Ἰπγαῖθι 

απαρτὔπρ]ο]ι π]ομί ζαβαπηππεήρο]ιδτίρου ίῆοΚκο γοτ]ορί. Ίπ ἆαι 

Ρα1ΐ86Υ ἩἨβ. αἰπά ἀἱο Ῥοϊάεπ ίσιο Αβοποη ἆπτοι ἆαθπ ᾖηγδϊίοπ 

Τί] περὶ τῆς ἐξορίας καὺ µεταστάσεως αὐτοῦ αἱβ 2ηοαῖὶ Κα- 
ΡΙί6Ι απίαιβομ]οάση, ππά Ῥοΐπι Ώεβρεγραηρ γΥοπι οἴπθη ΖΗΠΙ αΠάςΤΗ, 

Ῥ. οἵ9, Ἠοθ]ο]ιαι Ἰπ ἀἱθ 1,1οἷκο ἆαι πίεπεν Ἠδ. {8]1έ, σεῖροῃ ἀῑα 

Ἡοτίο ποίῳ δὲ τρόπῳ τὸ τέλος ἢ τὴν ἐξ ἀνθρώπων µετάστασυ) 

αὐτοῦ τις διηγήσασθαι οὐκ ἔχει; ἆ4α89 ἀῑο Υοτρίπάππρ 4οβ Ἐο]- 
βεπάεἩ πί ἆθπι Ὑοτίρεη απ ἀει Ἠεβαχίοπ αἶπεβ οοπιρΙγεπάςῃ 

Φομτοῖροις ΠεγαΏί, νγε]οπεπι ἆαππ ἀἱο Ῥείάεη ἨβΒ. ϱείο]ρί βἶπά. 

Έσιποι αίρει ἆἀἱο πᾶο]βθίίο]βεπάειπ οτίο τῇ δὲ ἑξῆς κυριακῆς 

οὔσης, ἀ4αά88 ἀαι λίαν Ὀαεριππεπάο Αδομπί εἶπ 'Απββοηπίζ απβ 

οἶποι απάθτεη ΖΠδαπιπιοπηᾶηρεπάεν Ενζᾶβ]απρ 1βί; ἀ4θΠΏ νοτ!ες 

Ἰδί τοη οἴπηπι Ῥοβίϊπιπηίεη ΤαρΡ, απ πε]ομθη αἰο] ἀΐ6βοι ,{οἱροπάς 

Ταρ απβοἩΙΘββοη Ἰκδηπίο, Ἰοίπο Ἰοάς. Ώαββεε]ρο Βέλος Παί 

Ἠ. ἨγηρΏί απβ οἶποι ἴπι οὗ. 1197 ρ. 011. ϱοβοΏτίδβοπεη ΑΥΤΙΒΟΊΘΗ 

Ἠςβ. ΠογαιβροβεΏαπΣ), πο 68 αἱ κοα]βίαπάίρο Βο]μπ] πέν ἆοι 

Ὀεβονβο]τ]{ς ,αοβοβίομίο τοπ ἆθπι Ἠϊπραηρ ἆ68 Ἠαίμσεη ΑΡο- 

4) Βομοη 6ο ἆπτοι ἄἱο Ὑετοβεπ(ομαπρ ἆθτ βγτίδοπθι ππᾶ ἄοι αἴ- 
πιθηϊβοηοη Ὑδτβίον Ἰθ]]θιθς «]μολί αιπέ ἆθπ πηοϊίοα Τ]θἳἱ ἀἴθβει Βο]γίζς 

Ποἱ, Ἰαῦο ἰο] απέ ἀΐθβος Ὀήο]ς αἱβ οἶπο Ῥοαο]ίοηβνθτί]ο Ὀτκαπάο Ἰκ]θῖῃ- - 

αβἰα(ἴδοποι ΤΠεο]ορῖίο ἆθφ 2. οαμιμαπάρτί Ἠϊπσοφίθβοη (ἆ6ι Ἠϊτίι ἆθβ 

Ἠοτιηαβ Θ. 147 Αππι, 8); παπά βορεηπ ἆῑο ππρ]αιβ]ο]ιο Μαϊπιης, 4888 ἄῑθ 

Ε3Ἠ76 νου ΤδοπεπάονΕ Ποταιβδρεροεῦοπο Τ,οροπᾶο οἶῃπ Θἰἡο]ς ἆθθ Ῥτουβοτ!β 

βοὶ, Ἰαῦθ 1ο ἵπ ἆθπ (δίβ, ρα]. ΑπΠ7ζ. 1878 Β. 1418 ρτοίθετ. Ὀερτὶ- 

66η8 Ιδί αἱο] ἆῑο ἀοτῆρο Θιίσπο Ἱαπίο πὶολί πιθὮς ἵπ αἴϊθῃ Ἠϊηπο]ποϊίθῃ 
βϱ]1ρ. 

2) ΝαοἩ οοἆ, Ρωμ]. 6τ. 690 βαοο, ΧΙ ππᾶ οοᾱ. ϊπάο]. Πϊδί, ϱτ. 126 

(1 απιρθοὶ οΟΙΩΠ1, βίπᾶίο Κολαν! ΥΠΠΙ, τοῦ βα. Ἠϊί. ϱτ. 96). 

8) Αροοιγρ]α] αοίβ 1 Ρ. 10 ααα. Ἡ, 61--68. Ὠϊο Ηβ. ἰδί Βπέ, Μαι 

Δάά. 19, 114, ἵπ πρ] ΟαίαΙορ Ν. 960, 



ο ο αν 

αἰεῖς ππά Ἐναηρε]ϊείοη ὀομαπηθαά βίο, Άγετ ἆετ αγυτῖδο]α 
Βοητείθεγ Ἰαί ἀπτοί πὶομίς ἆθπ {γαρπιοπίατίδεμοεη ΟµαταΚίει γεί- 

πηβολί. Απο Ἠΐος Ππάεί αἶεί ρ]αὶοι παο] ἀετ ΠεὈοιδολτί εἶπ 
η πιθάίαπη τοπα οἰπ[ήμγεπάοι Φαίσ ππᾷ ἆαπηπ ἀαβεε]ῦο απι Γο]- 
Εεηάεηπ Ταρ αὐετά πα ἵπι ρτίεσμῖβοπον ἜΤεχί. Ὠϊο Απγπιεπίετ, 

πνο]εμο ἀἰθεεῖρο Ενση]αηπς αἱ αΡοκτΥΡΗο Βεϊραῦο ἆετ Β10α] 

αὐπαβο]τεῖροπ Ῥῃερίεῃ, Ἠαῦεην Ἅγαν ἀεῃ ρ]εῖείει ΑπίαΠΡΕεαί 

της ἆθπι Όντες, αὖοι ἀαβδ α]]ζαςε!γ ἆεπ (Γαρπιεηίατίδεπεν Ο]8- 

τακίετ Ὀεκαπάεπάο -απι Γο]σεπάεν Τας- Ἠαῦθη αἷο σείηρί. Ναο] 

1. Καΐοτρίαη, πγε]ομετ ἀϊθβεῃ ατπιεπίκοποη Τοχί σπευβί πεί ]α{εῖ- 

πἴδεμει [ΓεὈοτεείσαπρ ππίοτ Βοτήεκδιομάραης πιεµτετοι Ἠδα. ππᾷ 

Ώτπεκο Ἠεταιβεερεῦεη Ἰαί 1), ἰδί εν ἵπι ὔ. ἑαλγμαπάστί, ἆοπι σο]- 

4επεπ Ζεϊία]ίετ ἆει αγπιεηίκοποτ Πεταίατ, απ5 ἆαπι ἀτιεσΠῖκεἹθη 

Ἀρενεείσί. Ἰπάεπι 1ο πιῖοὰ Πετίρογ Ἰεάςες Ὦτειοῖϊι απί]ια]ίη 

πιΠΒς, Καππ 1εὮ πατ οοηβίαΒτεη, ἆαβς ἴοη Ῥοὶ 6επαποτ Ψετρ]εῖ- 

επαπς ἀε5 ρτίεοΠῖδομεπ, ἆθθ αγτίδεμεῃ ππᾶά ἀ4ᾳ5 ἴπς ]αίοιηίθε]ια 

Ἀδογκείσίοη αιπιεηίδε]οπ Τοχίος Ἰκοῖπο Βίε]]ο οπἰἀοοΚέ Ἰαῦς, αἩ πγο]- 

εἶινοι 4ειτ αππιεπίδοηο Τοχί απῃ οἴπεπι Μιαγοτείᾶηάπϊς ἆθ5 αντί- 

5οποπ ῬοεταἨί, ἆαξς ἀἱς Ὑογβίοη αἶξο απο] βεἩυγογ]οῖι παο]ι οἴπαπι 

Αγτίκεµεῃ, βοπάετη πτκ]]οἸ παοἩ εἴπεπ ρτϊοομίκοπει Οπὶρῖπα] 

Εεπιαε]ί Ι8ί. ῬΒοπῇῖέ τερτᾶβεπΗῆτοη ἀῑο Ὠαϊάεη οτιοπία]κομεν Ὑοτ- 
βἴοπευ ππαβ]ηᾶηρίς τοη εἰπαπάσι αἴπεῃ βεΏν αἰίεῃ ρτῖεσἸίβεοη 

Τοεχί. ντο Ὀερετεϊπειπιπιππς περί απ αἶοἨ βοἩπγετοι αἷς ἆας 

Ζεπρπῖς 4ετ Ῥεΐπαμ Ιάρπίίκεποη ρτἰοε]ῖκεῖιοη Ἠβα., παπά αἶτπ ΒΙεἷς 

η ἀεπ ΠαπρίςᾶεμΠοὮ απ ἄταπά ἀϊςδει 4 οἆοι τὶο]ίσει ὃ Ζετ- 
ξεη εοπείτατίεη Τεχί πεῦςί Αρραταί π]τα ο5 εἰπ]επομίεπά πια- 

6πεῃ, 4.55 ἀα5, Ίγας ἀ4ετ ὤγτει ππά ει Αιπιεπῖετ 6οπεῃ ἀῑε ϱτῖε- 

ομίβοεπεπ Ἠςς. Ῥεπειρεπ, ἀπτοβππερ ἆεπ Ολατακίος ἀες Ὀτεαρτϊης-΄ 

Ἠεπεη (τᾶρί. Μᾶφείς ἵπ φοἴποη Ῥαπβοϊτεπάεπ ΒεπιϊΏπησεῃ ἰδί 

ζαπι ΕΔε]ς απε]ῃ 4ετ Ετίεσ]ε ϱεπθεεη, αὖει πιαπο]ε 5εἩχ εἴρει- 

Ειιπη]ίσμει Ζαρ ἀει αἰίεῃ Βε]σί Ἰαί ον ἆοοῖ 5οποῃ σα τοαινιῖ- 

βοπεῃ Πὶτ π ίσο] ϱε[απάθη, ππά ο5 {ε]]έ πἰοΏέ απ Ζπί]αίοη, ἀθ- 

τεη βρᾶίετετ [τερταπς σα Ῥενεῖδεη Ἰδί. Ύοτμετ αὖθιτ Ιδέ Ζα Ὀ6- 

Ἰγείδεη, ἀάδε ἀἴεεο Ετζαμ]αηπς νοπι 1,αὔεηβαπδραης 98 οἴαηπος 

εἴπ ΘέΠε]ς ἆοτ ἑολαππεεασίεν ἆθς ]μεπεῖας ἶδί. Απο Ἠΐοι οιζᾶλ]έ 

4) Ὠοτπ]ῆο Ὁ. ζοαηπῖς αροβίοἩ, Ἐεε]εεῖαε Ἐρ]θείπας ἀᾳ οὐέα ζοαηπῖβ 

αΡοβίοΗ΄ πατταΠο εκ γοτβῖοπθ Ἀτπιεπίασα βαεοπ]ῖ Ὑ πππο Ρτίππτη Ἰαέῖπο 

οσπη ποῖς ρτοᾶἵία. ϱπτανίέ Ρ. 208. Οαἱθιρϊαἡ, 5ο. Ἠαολεῃ, ΥΠεπποπβίπτη. 
Ὑϊεππαο 1877. 5. Ὀθβοπάςις Ρ. 52. 

' 



-- ΧΟνΙ -- 

οἵη πιοτ]οροπᾶσί Ζ1βε]αποί Ρ. 44, 4, ππᾶὰ πγαχ αἴπει ἆθι α1]6ι- 

πᾶσ]σίοπ Ἐτοιπάο ἆ468 ΦοΠβηΠ6Β;: ἀεπῃπ πασμάεπι 4θτ Αροβία] Ὠοῖπα 

γοι]αββοη ἆθβ Ἠαιβοβ, ἵπ Ἱε]ομεπι ἆαει Αδοπϊεάβροίοεάἰεηβί 

βἰα{σο/ππάση Ἰαί, ἆθπι Βἰγγις Ῥείοβ]οη Ἰαί, /7πγαὶ πήί ῬΒοματ- 

{ο]η παπά Κὐτυρεοιπ Ῥοπαβπείο Ίππρο Μᾶπποι πα βἱοὮ ια ΠΕΠΠΙΘΗ 

ππά μη σα Ὀερ]οϊίση, ἆθπι ϱ1ὔββοτοη Τηοἱ] ἆοιτ Ὑαιβαπιπι]πηρ 

αΏοι γοιροίαη Ἰαί, ἴηπα Ζ1 {ο1βεἩ, Ἀπάσί βἱοἩ απίοι ἆαπ Ἰ6ΠΙΡ6Π, 

πο]ομο ἆθπ ΑροβίαΙ απδβδοτ Ίεποηῃ Ὠταὶ Ζα βείπεπι 6ΥαΏο ρε]αῖίοί 
Ἱαβοη ππά Ζαυιβροη οἴποβ Τοᾷςβ Ροπγοτάση βἶπά 1). αποὈ ἆθι ΕΙ- 

781]6ν. Απο Πεν πᾶπι]Ιοη Κον ἆαδ πό ερ Βν2ἈΠ]θτς Ἰῖθ- 

ἀαι ρ.2450, 5. 14 ππᾶ παο]Ἡ ἆθπ Ῥοβίεη Ζεπβεη αποἩ Ρ. 9ὔ0, δ. 19 5ᾳ., 

πο ἆαι οιἱεολίδο]ο Ῥοχέί παν ἀπ Ῥοαιβοη Ἰαΐ. Ὠϊες 7ηοῖίθ 

παπά ἀπ] ο νά Απάοεί ΑἰοἩ απο] ἵη ἆθπ Ῥατα]ε]βίε]]εη οί Α)- 

ἀίας (απίοη ρ. 9ὔ», 19--- 11). ΎΜαπη ἀϊαβοη Ἰῖαι πὶοπί είνα πας 

ἵπ Βοσαρ απ{ ἆαδ Βε]υβίπειρηῖ ἆθβ Ὑδιίαββετς, βοπᾶετη ἴἴθοι- 

παπρί Μο]]μις ἴπι ΦΗο] ]βαί, 5ο πιεάετμο]έ αἰοῖ πας ἆθτ Ε311, 

ππο]ομοι Ῥοί ἆοι Εηζάλ]απς οι ὨὈνιδίαπα ονἰάσπέ πατάς (οΏθι 

Ρ. ΙΧΧΣΙΣ). ΜεΙίαβ Ἰαί παῖέ ἆθπι Θέοῇ βε]χ οἱροππιᾶςμίίς ϱο- 

πηἰβο]ιαίίεί. ΑΏαν 8ο ροπίςς ἀοὶ ἵη Έταρπι, ΥΙ γοτ]κοπηπιοηάο 

Έγτι]λας (Ύεταβ) 1άδηίίβοἩ 1δί παῖέ ἆεπι ἴπ Έπρπι. ΤΥ ρ. 06, 19 τα. 7 

ϱ. 994, οὔ, Ιδί αποἩ 448 ἵπ ἆθτη Ισ βἰθο]κοπάο ,1ο]ι΄. Κκαἶη απάθΓ6Β 

αἱς ἀοτί. Ὦβ νοτρίε]έ βἱοΏ ποσἩ πιεὮν νοη βε]θαί, ἆαβρ ἆαδ ,, Ἡ 1τ, 

ππο]οπος Αράϊΐα8 ἵπ ἆαπ Ῥατα]]ο]ειπ 7α Ἐχρπι. ΥΙ Ἰαῖ, ἸάδπίίβοΙι 

βοΐπ πιΠβς πας ἆσπι ,,λ1γέέ, πγε]ομοΒ ἀθιςδε]ρο Αράΐας ἵπ ἆεπ ἘῬα- 

τα]]οίοη σα Έτρπι. ΙΥ Ἠαίίο; ἀἱθβ αὖετ Ιδί ἀπτοῖι Ὑετρ]είοπαπρ 

πηῖέ ἆθπι οτθοΏίδο]οη Τοχί ππὰ πα Με]Πίας πιί Βἰομοτμοῖν αἱβ 

Βο]υβίρεποϊοππιπρ ἆ46β Ἰμοποῖπβ απᾶ βοϊπθοι 6ΠΟββεΠ οικαπηί 

"πποιᾶση. Ώασα Ἰκοτηπιέ Ααριβίίη, Ὑο]ο]ιον ὧν δογέρέιγί φιδωβάαπι 
μαπιυὶε αροογηρ]ή Ὑεβεπί]]ο] ἀῑο ρ]εῖειο Βιᾶμ]ππρ Υοπη Τ6- 

Ῥοηβοπάο ἆθβ /οἴιβππεβ ϱεἱθβεῃ Ἰαί (ππίεη Ρ. 9060, 8 βαα.). Βο]]- 

η ἆαβδ απἀοτο Αροβίε]ασίοη αοΐπ, αἷς ἀῑο γοη ΙἨπι 80ο πιαποµτηα] 

αἱ ΑΡοΙΥΡρ]ιοη Ῥαποἱοηπείοι, αἲδ ἄθετοι Ὑεγίαββετ οἳ 1εποίαβ 

Κοηπί ππᾶ ποηπίρ Τβ 18 ππάρηκρατ, ΊΕΠΏ ΠΙαη βοἴπθ οΏθῃ 

Ρ. ΧΟΙ ᾿ῶοφολτίεροπο βίεΙαπρ 7α ἀἴεδει ο]μπίοη απᾶ βαίῃ 

νῦ]]σος Βο]ηνοίσεπ Νναυ απάθτο ρ]ααῬνγάτάίροτο αΡοΙκΙΥΡΊο ΑΡο- 

βίο]οοβο]μίοπίοι οιγᾶἉσί, ἨϊοιάπγοὮ Ιδί ἀἱο γαι]οσκεπᾶο Απρτεϊ- 

πΏς ἀῑθροι Ἠγαθπιοπίς απ{ ἆσπι Πο] ἆαν αππιεπίβοηοι Ῥαβί]- 

οα8οη ἀ69 Ῥαΐει Καίειρίαη απβτοἰοπεπά πάςτ]θρί. ΎοἩ ἆθῃπ 

1) Ῥ. 245, 41: 250, 5. 19--15:1 252, 12-- 1 ποηβί Αππιθκπηροηῦ. 



πω λαο μαλλια ατα ρωσ αλ μι κωω ενω, 

- Χονή -- 

γοτδεμ]ᾶρεη αΌοτ, Ἱπο]ε]ο ππς ἀοτεεῖῦο Ρ. 00 Ζατ ΑπανγαΏ] γοί- 

Ιορί, Ιί ἀοτ]οπίσε, ποπαςἩ Ίεπεγ Βίττηας (Βγιτμς, Βαττηας, Ύεταβ), 
Ἰ4οηίῖκοὮ πε ἆθπι ερ]οκϊηπίεοπεη Πἰαοππς ἀϊθεεεἈ ἈΝαπιεπς οί 

ΙΕπαίῖπς (Έρ]θς. ΤΠ}, ἆοτ Ὑοτίαςκετ ἀες5 Βετίε]ίς κεῖπ 5ο], οἩπθ- 

Ἠΐπ ἀαάπτεοι απβροςςμ]οβδενπ, ἆαδβ Βίττμας ἵπ ἀἴεβεπι Ῥοτίο]ί 

ἵη ἀτιάοι Ῥετεοη απβτίάέ ππά ἵπ Ἐχρπι. ΤΥ ῥρ. 226, 19 πεβθεῃ 

4αεπι Το 4ος Εισαμ]ετς αἷς οἶπ Απάστες βίε[ί. 

ΒίεΠί ἀαπιπασ]ι {οδί, ἆαδα υπ Ἠϊετ ἀαδ Ῥομ]αβεοαρίίεΙ ἆετ 
Ιεπείαπίκοπετ «ολαπποβφασίοη γοτ ππβ Ἠαβεπ, 5ο πῄτὰ ἵπ ΈΒεζαρ 

απ{ ἀας, Ίνα ἵη 5ο Ἱείέ απφοϊπαπάοτ]εσεπάεν Ὀτκαπάεν νο ἆθῃ 

Ῥεϊάεηυ ορτίοεβΙβοµεη Ἠβα., ἆοι βγτῖδοπεη ππά ἆετ ατπιεπῖςοἸθη 

γετεῖος, αποε]Ὦ Ῥεῖ ΑΡάΐας απά Με]ιίας πὔτῆοὮ οἆετ Ὀοεϊπαϊι 

πὔτε]ο] ρ]ειολ]απίοπά αἰοῖι Ππάεξ, Ἰεῖπ τοτηΏηέίσει Ζεϊζεὶ 
Ῥοβίεμεῃ, ἆαδς πὶτ απο; ἆθπ πταρτϊηρ]εμεν Ἰοτήααί Ὀδβίσεν. 

Ἠγεπϊρείεηπς γοτ ἆἄαπι 4. ατπαπάετί, ἵπ γε]εποεπι ἀῑε Ἰαίοιπίβεῖιε 

Ὑετβίοη οηἰβίαπἆ, ππαδς πηαη ἴπι Οτῖοπέ ππά Οοοϊάεπέ εΌεπ ἀῑθΒ 

ἵπ ἀεπι ἆατπα]ς 8οποτῃ αἰίοῃ Ῥπο]ο φεἱθβεπ Ἰαβεπ. Απάοτς αίε]έ 

685 πα(Ώτ]οι πε 4επ πατ Ῥεῖ εἰππείπεῃ Ζεπσεπ τοτμαπάεπεν 

Φάΐπεηπ παπά Ἱπεῦεκοπάοτε πιῖῖ ἆσπι γε 5ο ο{ξ ἵπ ἀετατῆσεν Βε]τίί- 

ίση ἵη βεςτ πιαπηὶρ{α]ῆρει (θβία]ί γοτοερεπάεη Βομ]πςε ἆἀες 
(αησεῃ. ει πᾶε]μείο Επάταοκ Ιδέ οιπε Έχαρο ἆθτ, ἆαββ ἀῑο 

εἴπίαε]ιε Επᾶμ]απς ἆει αυτῖδοπεη ππά ἆοτ ατπιοπίδεπεη ΕΓβΙΟΠ, 

πγοπας]ι ομαππες πηέ 4επ ἨΓοτίοι ,,Ετιεᾶς βεῖ παῖξ απο] βείπεη 

Εεῖκέ απ{ςιεΏέ, ἀῑε πτερτΏηρ]ϊο]ιο θδία]έ δεῖ. Ώας Ἰᾶ9εί εἶοῖι αΌος 

αποἩ Ὀεπείκεη. ῬΏετ οοᾱ. Ὑεπείας ϱτ. 269, πε]είπεπι στ ας 

Επρπι. Τ γετάαπκεπ, ρἱεὈέ παςἩ ἀϊθβεπι αἷς Ῥε]μ]αςς αἶ]ετ βεῖπετ 

ΜΠμπειαηπρεη ἴδετ ζομαηπες εἴπεη σαπζ Κπτσεη Βετίεπί "ρε 

4εβεεπ Ῥε]ρείρεείαίπηρ 1). Όπι ἀἴθβει ποπίσεπ Ζεϊεῃπ πή]]εν 

πηγἁ ἀει Βομτείροτ πῖολέ εἴπ απάἆοτεε Βπε] απ{σεςοΠ]ασεην Ἠαῦθπ 

αἱ ἀα5, Ἱοταις ετ ας Ὑοταηρεμεπάο αΏρεβομτίερεῃ Ἰαί. Ἐβ 

18 3ἶδο αἶπ ἸΚπποβ Ἐκοετρί απς Ἰιοποῖας, ἀθββειῃ ,,τ απο 

Ῥεϊρεμα]ίεῃ Ιςέ. Ἰεππς ἆετ Βε]τοῖρετ απο] ποςῖ 95ο εἩῖς Παίο, 

εἴπ Ἠγαπάετ πο ἀα8, πε]εῖον ἆει ρτῖεοἨὮίδε]ο Τεχέ, οἆειτ πε 
ἀᾳ5, πε]ο]θς ἀῑε Ἰαίεϊπίςσ]επ Τεχίε γοτ ἆαὶ βγτίβεπεη ππάὰ ΑΓΠΙΘ- 

πΊδεπεη Ὀερειεείσαπς γοταιΒ Ἠαβεπ, Ἠᾶίίο οτ πῖεΒί απίετάτιεκέ, 

πεπη εχ ε5 ἵη βείπεπι ]επεῖπβ φε[απάεη Ἠδία, Έετπετ Ἰαί Βρί- 

Ῥναπίας 3) ἵπ βείπεπι Ἰμοποῖπφ πἰομέ Απάετες ϱεϊεσεη αἷς ἀῑο 

41) Ὀπίει ρ. 235 Αππι. Ζα Ρ. 994, 25. η 

2) Ἠαετ. 79, ὅ οὔει Ρ. ΤΧΥ Αππι. 2. Ρίο ἁοτὲ ρἱαίοϊ[α]]α δίαεπτ- 
Αοΐα Ζοαηπίς, -- 



-- Χου -- 

ογ]οπία]βο]ιοη [ΓεΏοαγβείπον. Ἠαπάοιραι Ιδί απ ἆαπι Ἐπίδομ]α{ίεη ἆθβ 

1ομαηπος η ἆαβ, ἆαβδθ ο; ἆπτολ Ίεπθβ οΡεί, πε]ο]ιες Ενρπι, Υ1 

Ρ. ῥ46, 4---49, 1Τ τα Ί6βοη 16, βαΐπεπα μεβρεπ αἶπ Ἠπάο ϱρε- 

πιαο]{ Ἰιαί. Ὠϊο ΖαβαπιπιεπβίοΙαηρ πηῖί Ἐ]αβ 1βί ϱερεπβᾶ(]ο] 

σοπιοϊπί. Αποῦ Ααραβίίη 1) Ἰαί ἵηπ βαίπεοη ,ΙΤοἰ]Ιο αροἰάγρΠθΠ 

Φο]τητοπ΄ πἰομί Απάςτοβ Φ6686Ἡ, αἱ ἆαβθ βίο] οἸαππθς 1η 

οἵη βοτρ/α]ρ Ῥογοϊίείεβ ταῦ γγίο η βεῖη Βείΐ ρε]ορί αρθρο παπά 

βο{οτί σοβίοτΏ 6η βοαῖ;: ἀεπη απ[ Ῥοββπιπηίθείο αππίαιβο]μοίἀοί ο) 

Ἠϊθιγοη ἀἱθ απβ ΒήοἰαίοΠί απ{ 5ομ. 91, 99 οπίδίαπάφπο Μείπιπρ 

(ριαπ{) ΜαποῄΠοι, ἆαδ8 ο: πἰσηέ θαβίοιΏεπ βοῖ, βοπάσθτΏ ἵη ΒΘΙΠΘΠΙ 

ταῦο Ἰεθεπά βο]μ]αία, ππᾶᾷ ἀἱρ ἀΐεδο Αηπαῄπιο ῬοβίᾶΗροπάε βαβο 

(αιιάὑυίηιιϐ), ἆ88 πο] Ιπιπιθί ἀῑο Ἐχάο ἀας σταβηᾶρεΙς ἵπ Εο]ρο 

4ο ΑίΠπιοης θά ἁατίπ γαποπάςη ΑΡροβίοΙ βἱΟἩἨ Ἠθρο οἆει πο 

οἶπο Ωπο]]ο βργιάο]ο. ΊΝΙα ροπαῖρί Ααριβίη Ι8ί, ἀἱθΒ σα ϱἰαιβεῃ, 

ππά πο ϱ96ΙΠ6 ϱἵ ἀῑο βοπβᾶρο Ζανοτ]ᾶβαιρ]καεῖί ἆει Ἰωεαίε, γοἩ 

ἆεπεπ ϱ; ἀἱθ6β ϱε]ῦτί Ἰαί, Ἠετγοτποθί, βο ]8βεί ο: ἆοολἈ Ἰοίπεπ 

Ζψεϊίο] ἀατίθαι, ἆαβθ ο: ἵπ βείποπ αΡροξκιΥρΠενπ βομγ]ΐοη, ᾱ. Ἡ. 

η ἆθπ Ἰ]οποἰαηίδοῃοη «ομαηποβασίοη ΠΙΟ ἆατοη ϱο6θβοῃ Ἰαί. 
Ίη οἴποπι ἆθπι Ααριδήη ΖπρεβομτίοΏοηπεν Τνασίαί 2) ππῖτᾶ απίατ 

Ῥοτιπίαπρ απ[{ ραέΐγμηπι εγαο εἶπο Ἰκατζο Ἐνζᾶλ]απς γοπι Τοᾶς 

468 «ομαηπεβ Ρεφεῦαηπ, πε]ο]ιο ρεπααι παοἩ ππβτεπι Έπρπι. ΥΙ 

Ἡρογ οἶπο Μαμηγοᾶο, Αροπάπιαμ]αίοίεν, Απιζηπάίραπρ ἆαβ παΏθη 

Τοά46ς, ίαίβεη ἶπβδ ἄταβ, ἄεὈοί ππά οἴποῃ ἆπτοι βομπιθιζ]οβὶρ]κοῖί 

απβρεζοϊοηποίοη ὃ) Τοά ἆεβ ΑροβίαοΙς Ῥετιο]ίεί. Ὀπίει ῥραΐγιηι 

ἀοπάᾶς ΖπβαπιπιεηβίεΠαπρ πας Ματία Ἀπάςτι αποἩ πὶοπί απ οὐίρειι Ὁτ- 

Οπαῖ]. Ἐρίρπαπίας Ἰαίῦ Καἰποτ]οί (Ιαπθοη απ ἀῑο Ἐαροῖη γοη ἄετεηῃ Ἱπῃ- 
ἀετρατετ Επ/οκαπρ απβ ἀϊθβοπι Τ,οΏθπ, αι[ πο]οπο βίο] ἀῑο Κο]ψτιάίαποτ 

Ὀρυίοίοη. ΟὐψοΠπὶ ος ἵπ Αποοίταοπί ἆοτ Ὀοτοῖί Πρρίς αιι{δοπϊθβεοπᾶθη 

ΝΥΗιοπ πίολέ ππροάϊηρί Ὀελαιρίεη παρ, ἆλβδ βίο παἰὔτ]ίοποη ΤοᾶῬβ ϱ6- 

βίοτΏθπ βοὶ, 80 δί ἆδβ ἆοοἈ βἰοΠπί]οι βεϊπο Μοίϊπιηρ, Ὠαοι. 78, 11. 24 

οἳ, 6 29. 

1) Ὀπίοη ρ. 205, 9 844. Τοη Απριδίίη βο]οῖηί ἵπ Βεσαρ Ἠϊετααί ἆοτ 

βοροπαππίο Ιβὶᾶοναβ 4ο νίία οἱ οδϊέα αἰπίαβαιθ {θβί, Βαποίογ, (Μοπιπη. - 

Ραΐγ, οτίποᾶοχορτ. Βαβί]. 1669, ΠΠ, 59τ 8α.) ππᾶά ἆθιτ ἁαπιίί αΏρθβθ]η ΥΟΠΙ 

Απίαηπρ Ἰάσπίβοιο Ῥνοίοριθ ἵπ ον ΒΙ0]. Οαδίη, ΠΠ. 2, 88 αὐπαπᾶηροῃ, 

πὶθ ἵπ ΒΙΠπΡαηΡ Υοη ἨΙΘΤΟΠΥΠΙΗΒ, 

9) Μαϊ, Νονα Ῥ. ΒΙΟΙ. 1, 1, 9788ᾳᾳ., 8. απίθη Ῥ. 206 --- 209. ἘΙπθΒ 

Ῥοβπιπιίοη ὈτηιοίΙβ ἄροι ἀἱῑο Ἡοετ]καπῇ ἆθδ πὶοΠί β6Ἡσ ροοτάπείεη Ττας- 

ἰαΐ5 πιδο]μίο 1οἩ τηὶο] νοτ]ᾶπβρ οπίμα]έθη. 
ϐ) Ὀϊ6βοι Ἰδίσίοτο Ζαρ νητᾶ ἵπ ἀθπιβείθοη Τπγαοίαῦ 8οΠοη νο ἄἆοι 

Βονιίαπρ απ{ ραΐγιπι Ἰέέεγαο Ὀθίοπί, 811οἩ ἵπ δἶποι ΚαΤπθη απριδηΙβοΏθῃ 



ο νημ 

ουκ... 

«εγαο Κὔππει πὶοϊέ νο] ἀῑο δογἱρέμγαε αροογγρ]αε Υεβίαηάεη 
πογάση, ποσα αἰ]εγάῖηρς ἀῑο Ἰαίζίο Ωπε]]ο αἶπά, πγοΏ] αΏετ ἀῑε 

τα ρ. 201, 14 οἰΗτίεῃ αἰίεῃ Ῥτο]ορβο σαπι Ἐναηροεαπι ππά ἆἀετ 

ΑΡοΚκαΙγρεο ἀ98 «ολαππος. Ἐβδ πᾶτο ετγ ηβομέ, αἶομ απ εἶπο 

οἰπίσεπιαδβοη ππι/[αβεοπάο [Γπέεταπομαηρ ἆοτ Γήτ ἀῑε (οβοβίο]λία 
4ος Καποης ππά ἆοτ ἀ]εδίοη Ἱκαρορῖ]ς 5ο ππεμρεπ Ῥτο]ορο 7α 

ἆθπ ποπἰθβίαπιεπ{]]οποπ Βήομετη Ὀεταίεν Ζα Κὔππεῃ. Ίο Καππ 

Ἠϊοι πατ Ὀε]απρίεη, ἆαδς Υοη ἀἴεδεη Ῥτοίορεῃ ππά Ατραπιεπίεη 

ἀϊε]επίσον 7απ ἆθπ ραπ]ϊπίκοπεη Βτίείεη οὔεπῦατ, παπά ἀῑε σα 4επ 

απάστη ποπἰοκίαπιοη(1ἱο]θη Ῥήοθγη υγαἡγφο]οϊπ]ίοἳ σεῦςδίεπ ΤΗ6Ι]8 

τοτηἰετουγτηϊαπίθοὮ αἶπά 1). Απο ππεπη ἀει [Παβ[οπε Ττασίαί 
του Ααριβίπ Παττιμτοη βο]ία, Κὔππίεη ἀῑοβο Ῥτοῖορο ρεπιοῖπέ 

βεῖη. Βἱ6 Ἱπατεηπ 5ποη Ζα Απρπείῖης Ζεῖέ π]οπέ πιεὮτ Ίππς. Ρίε 

ευοεγοϊηςιπιπππηρ ἶδί, βοσγεῖέ 5ἷο τεῖο[έ, Ώεϊπαϊ πγδτεΙο, παπιεπί- 

Ἠοῖι πηῖέ ἄεπι Ῥτοίος Ζαπι Εγαηρε[ῖαπι 4ε5 «οἴαππες 2), ππά πιαη 

Καππ 6ερεη ἀῑε Βεταίαπφ ἆες απραςΗπίδεμεη Ττασίαίς απ{ ἀἱθ- 

8εη Ῥτο]ος ππίογ ἆοπι Χαπιοη γοη ραΐγιώη {εγαε πὶοΏὲ εἰππεπάεν, 

ἆαδβ ἀει Ττασίαί αποὶ Φο]σομος, τας ἵπ ἄαεπι Ῥτο]ος πίἰολέ 5ίεΏί, 

πα ἀῑο (ὔτπι]ολε Απιζμπάϊσαπρ εδ παϊεπ Τοάςθς παπά ἀῑε ΑΌεπά- 

πιαἩ]κ[εῖοτγ, ἆεπι ῬΒετίομί ἆες Ιμεποῖπς επίερτεοπεπά ΡετῖοΠίο. 

Απριδίη Ἰαίαε Ία ἀεπ ]μεποῖας δε]ῦδέ ϱε]εδεπ, ππά εἶπ Βεεπάο- 

απραςίη Καππ 1Ἠπ ϱε]εδεῃ Ἰαῦεν; ππά ει Ἐίπο πο ἀ4ετ Απάετεο 

Καππ 65 ΥοΙρετοσεῦ Ἠαθεπ, αἶεῖ Ἠῖετ απ[ εἶπ πομ]απβοβεΒμεπεβ 

Εἰτομ]εῖιος Βομτϊ[δίΒοἷς, ἵπ πτε]οίιεπα 6ς ας Ἡεβεπί]ῖοῖια πγὔτ]ο]ι 

τοτίαπᾶ, τα Ῥεταίεῃ αίαίί απ{ ἀῑε ΑΡοΚΙΥΡΠΕεΠ οἆετ ρατ απ{ ἆεπ 

Ὀοτεῖίς απτΏοἨίσοπ Ναπιεη 4ες Ἰμεπεῖαπβ, πε]επεν Απριδίίη απεῇ 

βοπεέ πηῖέ οἴπετ οἴπχῖσεη ΑπαπαἨπιο τεγπιεϊἀεί. ῥΜοτίεὶἰ ἀῑτ[ο 

᾿ θἀΔολίπίατοᾶο απ{ 2 οἵιαππθς Ὀαῖ Μαϊ, Χονα Ρ. ΒΙΡΙ. 1, 1, 450. 8. ξο]ρεπᾶς 
Β. Αππι. 2. 

4) Ὀϊ6ςῬ σῖῖε φοἱυεένετείαπά ο] π]ε]πέ γοη ἄεπι αΠρεπιεῖπεπ Ῥτοῖος τα 

ἄεπ Ἐγαηρσεβοη ἵπι 0ο. Απαπας ο. Τϊδο]επάοτε Ρ. ὅ 5ᾳ., πεῖοῖετ απβ 

ἀθφ Ἠϊετοπγπιπς Τοττεάς σαπι Μαλαεπβδοοππηεπίας αὈφεσολτίεῦεπ ἴδέ, 
9) 0οᾶ. Απας. Ρ. 144 (οξ. οοᾱ. απτεπς οᾱ. Βε]ελεῖπ ρ. 297, απο] 

ἵπ οἴπεπι απ{ βεῖιτ αἰέετ ταπά]αρε ταπεπάεη πὔτηῦθιρετ Οοάες ἆ9β 8. ο αἴιτ- 
Ἠαπάετίς [βεα5. ετ. 21,939 {οἱ. 28 τ] οἶπο Ὑατίαπίθ): Είέ Ἰε εε «ἴο- 

Ίαππες, φιί δεἴεπξ δηρεγυεπίδεε ἀῑεπι γεεεξεις σι εοποοεαέἰε ἀἰεείρι[ίς 
βωΐς ὑπ Έρλεκο εν πια δίφπογωπι επρεγίπιεπία Ίτοπιεπς Οληδέιπε, 

ἄεεσεπᾶεπς ἐπ ἀε[οξειπι εερι[έμµγαε 8μαε ἴοεμπι Γασία ογαξίοπε ροδίέης εεί 

αἆ Ραΐγες 5πο5, έαπι επίταπειε α ἀο]ογίς πιογτέε φµαπι α εογγαρέίοπε εαγπίς 

ὑποεπξιγ αἴεπις. Όα5 ἄ.π79 ἴδί στῖεσλῖδο]ι ϱοάαο]έ ππά ῥΥΟΠΙΕΠΕ, ἄεδεεπ- 

ἄεπα αἶπᾶ Ῥατοῖρία ἄες Αοτὶί8. 
κα η 



.-υ. 

Ἱοάσηί{α]] (οβίδίοἹη, ἆαβρ ἆαν {αρ]ίο]ιο απραβπίβοηο Τασία ππᾶ 

Ίεπο Ῥτοιορο 1 Ἰήβδοη βοΏ]ἱεββ]ίοί ἆθπι Ταποῖας γεγάαπκεῃ, 

Ὅππᾶ Άγγαχ ἆθπι Ιδίκίει Καρίίο] γοη ἆθβεοη άομαπποβασίοη ἵπ ἀογ- 

βο]θοῃ οἰπ[ασμπεπ (ορία]έ, πε]ομο ἆπτοι ἀἱο αγτίδοπο ππά ἆῑο 
ΑΥΠΙΘΩΙΡΟΠΘ ΥαιΓβίοη, ἀπτο] οοᾱ. Ὑοαποίαβ ὁ6ὸ, ἀπτοι Ερίρ]απίἁβ 

παπά Αιαριαςίπας Ὀοποιρί Ιβδί. Βοαβοπάοι ἀ4οτ Αιβάτασ]ς ἴπι Ῥτο- 

1ορ Τατ ΑΡΟΚΑΙΥΡΕο 1) ἐγαδίαδ ρἰγέδιήπ, Βογγίο ας γεζζἷάἡ δρί- 

{ή πι ραοε ἵπ ἆθὶ Καπεη απραδΗπίβδοπσοη Ἠοάς απ{ «9 οΏαηποβ 
(Μαϊ, Νουνα ΒΙΡΙ. 1, 1, 450) επίβρτἰοπέ ϱοπαα ει βγτίβοπεν Ὑδι- 

φἵοῃ (ππίοη Ρ. 200, 6). Ρίο ΑΡηάπρὶρ]κοίέ ἀῑοβοι 1]αίθίποι ΥοἩ 
ἸἩεποῖαθ 16ί απο] ἆά ἹηγειΚεπηΡαΥ, Ίο βἷο Ὀδγίολίει, ἆαββ ἆ1ο- 
Ώαηπ6β αἱς Ἐ]οε]οβο: Ῥογαίοη παπά απ ἀαθι ΨαινϊτκΠσμαπρ βεἴποβ 

Ἠ/ππβομθβ σα ΠἨοϊγαίπεηπ Τοη ἆεβις ρεμϊπάθνέ πνοτάσεη οἱ 2). Ρίο 

Ὑγουίο ἆθβ Ιεποίαπίδε]ιθη οΏαηπες Φελήσαντέ μοι ἓν νεύτητι γῆμαι 

παπά μοῦ βουληθέντος γῆμαι (απίεῃ ρ. 41, 10: 48, 1) ΚΙπρεη ννὔτί- 

Πο] Ῥοαἱ ἆθῃ 1,αίοϊπετη παςἩ. Ίλοπη αἶο] ἆθι ᾖαρ]ίοιο αασαβίϊηίδοΏο 

Τνασίαί Π1α[Ἡγ α{ ἠἰδίογίαε Ώογ{ῖ, ψγε]ο]ο ἀῑδρ (γαάΙτοπ, 80 πηθῖπί ϱς 

ἀαπιῖί βοΏγγογ]οἩ Ίαπο Ἰκαιζοῃ. Ῥρῃκοπεη Ῥντοιορο, βοπᾶθτη παο]ι 

βοηβίΐσοπι (οὐταπο] ἆθθ οτί ας Ἠτ]ο]ιοτο ϱοβο]]ο]ί]ο]ο Ῥ6- 

τιομίςα, ἵπ ἀϊθβοπι Τα] εε]Ὀρίνοιείαπά]ίο] ομτ]ε]ο]ο ππᾶ αἶἱδο 

αΡΟΙΤΥΡΙΟ 3). Ώο6ευ απζποι{ε]]ιαβ οολίο Ααριδίίη Ἰαί αἰοι ἆα, 

πο 6ἵ ΘΏςΠΒΟ Ἱπίο Ἱπβει Τγασίαί ἀῑο Ἐγοιπάδολαί, ἆαβα Ζα ὁο- 

Ἄαηπθς πιῖί ἆθτ πηρα ΔαΠομ]ιαϊέ 4ο Ιοί2ίοτοι ἵπ Βοχίομαπο βοσέ 3), 

4) Οοἆ. Εα]ᾶ, οᾱ. Ἑαηκο Ρ. 452: Βο]β]εῖπι, ἀῑο Αροβίοίς. ππᾶ ἀἱθ 

Αροκα] 8. 68. Αποῦ Ῥτουποταβ, ὙοθίοἹαεν Ὀογαίίβ οἶπο αἱίοτῖτίο (θβία]έ 

468 Ἰοιοίαπίδοποηπ Ῥοτίο]ίς Ὀοεπαίζί, Ἠαί ἆ8θ παρέδωκεν τὸ πνεῦμα (ππίθη 

Ῥ. 164, 9) ῬοεψαῇΠτ, 

9) ὃ. ππίεη Ρ, 206, 9--9 ππᾶ ἆἱο ἁαπι οἰετίοη ΡΙοΙοβθ. 

9) Ο{. ΒρίΡΠ. Ἠαογ. Το, ὃ: ἡ τῆς Μαρίας Ἱστορία καὶ παραδόσεις, 

4) Ὀπίον Ρ. 206, 92---56. Ζ Ῥουσμίθη 1βὲ {θτηθΥ, ἆαβδ Απριδπ αηάθί- 

πἄτίβ, Ίο ϱἳ γοη ἄοτ Υἱρίπηδέ 495 ζομαππον τοάθί (46 Ῥοπο σοπίαρ. 21 
ἴοπι. ΧΙ, 769) πι Απδάτιο]ς δἱοἩ ἆθπῃ αι οποίας βοπδρίοπάθη Μαπὶομᾶον 

Ἐαπβίιβ (απίοη ρ. 208, 10) πᾶ]μαιί. ΤΗ]οπιοπῦς Μαΐπαηπρ (ππόπι, 1, 682, 

Α1ΑΡ. Υ. 1699), ἆαβα Δαραδίπ Ἠ]6υ οΌθηβο πγίθ απο] Τογέα]απ ἆθ πιοπος. 17 

1ομαππθς ἄοπ Ταπΐου πιθίηθ, 1δύ ἵπ Ῥοπρ απί Τοτίπ]Παπ ἀπτοι ἀαβ οτί 
ΟἸωγὶςίέ (8. ππίθη σα Ῥ. 200, 7) πάςτ]ερι, ἵπ Βοσαρ αι Ααριβίη, πο 
τὶς δοποαίηξ, ἆπτοι ἄθη Ζπδαπππιθημαηρς, ΑΙΙοτάῖπσς Ιδὲ Υοιμθι 48 ΑΠ- 

866 νοη Μαέ, 14, 18 γοπι Τᾶπ{ου αἱ Αβκοίοη ἀῑο Ἐθᾶο. Αῦοτ ἀῑθ Ῥθ- 
«οβοπάθη ὙΤογίθ Ἰαπίθι: ϱουίγοα δἰσιμέ ποπ δὲ έπιραν πιογέέωπι ραξἰεπέέας 

ὧπ «Ἠείγο, φαιά Ώαδδιι εδ, 6ἑ ἴπ «ο]αππο φωἱ Ῥαδδιμς ποπ εδὲ (οἱ. ἆοἩ. 

2ἳ, 19-- οὐ): δἱο ποπ εδ {πιραγ πιεγίέµπι οοπἑἰὑπεπίίαε ἴπ «ολαππα, φιῦ 
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υπϊσ]γε πχ απ 4Πρβοκεμεπο Βελμτϊαπε]εροτ Ὀεταίοη, βοπάοτη απο 
Ἰπάϊτοοί, αΏοτ ἀεπε]ῖεῖι απΓ εἶπο αροΚτΥγΡρ]ο Ὠατείε]πηρ, Ἱπάσπι 
ες βαρί, ἆάδς ἀἱεβ απΒ 4επ Καποπίβοιεν Βομτίβον πὶς]ί 

ἀεπῖοι ετ]ε]]ο. Ὠϊο ϱαπτε Υοτείε]ϊπης γου ἆει Ψταϊπϊίᾶε 4ες 
ἸοἨαηπος, Ἰε]εῖο ἵπι. Ν. Τοβίαππεπέ Κεῖπεη ταπά ΊἸμαί 1), σε]έ 

απ Τ,εποῖας τατΏεῖς, πε]ο]ει αἷο 5ο παε]άτιεκ]ο]ι γοτρείταρεη 
Ἰαί. ΊΓεπη 8εποῃ Τετίπ]ῖαπ (ἆᾳ πιοπορς. 1) αἷε Εεῆέ, 8ο Ιδί 
πὶοηέ τα ἈὈεγβεμη, ἀαβς ἀῑθ πας] ἄεπι του Τετίπ]ῆαη (αἀν. Ὑα- 
Ἰεπίῖ. ϐ) 5ο τιμη] εγπᾶμηίεπ Ῥτοξ]ας 5ἵο] πεππεπάεηπ Μοπία- 

πϊβίεη εἶο] απ Ιεποῖπς αἱ Απείζοτϊσί Ρετίείεπ (οὔεπ Ρ. ΤΧΥ 8ᾳ). 
Βοηεΐέ σνεῖςς 1ο] Κεῖπ γοτοοηείαπΗπῖεεμες Ζεπσπῖς ἀαθῖτ απζαθΠ]ι- 

ΤΕΏ 4Π886Γ είγγα ἀεπι ἀ4ετ ϱηοξῖεεπεπ Ρἱ8ΐς βορ]ῖα 3): αΌετ παταπι 

εοἴ]εη ππίοτ ἆεῃ πιαπελοτ]εῖ ΑροζκτγρΏεπ, πγε]εῖιε ἵηπ ἀϊεεεπι Βπο] 

Ῥεπαίσί αἶπᾶ, πῖολέ απο] ἀῑε {οἰαπποφασίεπ ἆες Τ,επεῖας 6επΘΞεΠ 

π]ῖας ετρεγέις εκὲ πιερέίας, εἰ ἐπ Ανγαλαπε, φιε Πίος φεπεταν. ὉἘαιοῖε 

Κελτί Απσιον σα ἄεπι βοποη βεῖέ ο. 19 8 25 Ρ. 748 ἰταοβτίεη ἄερεπ- 

αἰαπά συτΏῆοῖς υπᾶ, πγᾶλτεπά ετ 8 296 Ππῖε ᾖομαππες ἄεπ Ταπίετ «εεα σερεῃ- 

Πυετρθβίεϊξ Ἰαίία, ποῦεῖ ϱ5 αἶοῖι Ία ποπ απ ἄεπ ἄερεηβαίσ ἀ4ετ Ἐπε 
ππᾶ ἆθτ Ελε]οεϊρ]κεῖε Ἠαπάεϊε, Ἰπί ϱτ παοηηες πεῦεηπ ἀῑε Ῥαΐτίατεπεῃ 

(ραΐτες Ρ. 15 εχίτ'), πε]εμο ἀῑε Μαπίομᾶοτ ἄετ Ὀπεπίμα]δαπικεῖς Ὄε- 

ολπ]άϊρετ, Ὀοϊαρίο]απεῖκο εἴπεπ εἩείοδεπ Αροβίεϊ ππά εἴπεη ἵπ ἄετ Εἰῑθ 
Ἱερεπάεπ Ῥτορλείεν ΟἨτῖθε ρεκεῖ!ε. Ὑοπι Ταπΐες ἴδὲ ἆα πῖεϊπέ πιεῃτ ἀῑθ 

Ἐεᾶε: Ῥαὐυαὶ Ὀ]εῖυε 65 παϊτ, ἆαδαδ απο] ἆεπι Ταπίετ π]εϊέ βεϊεῃ ἀῑε 

ηπρϊπϊσε παο]ρετΏπηξ γεῖτᾶ. ΟἨπγκοβί. ἀθ τὶτς. 8 (Μοπίίαπεοητ Ἰ, 999) 
βἲεῖ]έ ἀῑο Ὀεϊάεη Ἰοβαππθς αἶθ παρθένοι ἀμφότεροι τυγχάνοντες ΖΠ8ΑΠΙΙΠΕΠ. 

4) Ο0 πιαπ ἴηπ Αροο. 14, 4 εἴπεῃ Απκηζρίησεριποί σα Ππάεη πιεῖηίε 
ΌΏας αε]ίεηπ πας Ἐϊπετ ροβεμτίοῦεπ Ἰαῦεπ σα Κδηπεπ, ἄετ 65 του βἴοὮ 

βεϊῦβέ βα5σεηπ Κοηπίθο. σεάεπία!ς οί ἀῑε Βὲεῖε πηέ ἴπτετ Αππεπάπης 
ἄθε ἸΓοτίθς παρθένος απξ Μᾶηπει ἄεπ Κπηδίαυβάταεκ ἀατ. Ώου] ἁῑτία 

-.εαετεπεγετίῖι φεἶπ, ὅα5ς ἄετ εοσεπαηπίο Απιυτοβϊακίετ σα ὁ Οοτ. 11, 2 
(Απτοθί ορετα ϱᾱ. Βεποά. Υεπεβῖ {7488ᾳᾳ. ἴοπι. ΙΥ, 2, 253) ἄεπι, 
πε]εῖει Αροο. 14, 4 ὈπελδιάθΗεῖι ντου ἀἄετ Επίλα]ίπης τοπ Όπιραυρ πε 

ἸΓεϊθετη νετβίεᾳ͵α, νοτΏᾶ]ῖε: ετεϊιᾶίς αὖ Ίας φἰογία εαπείος, φικα οΠΙπΕΒ 

αροείοῖέἑ ετεερίο «ολαππε εἰ Ῥαμῖο µαογες Ἰιαδιεγιπὲ. Ἠῖε 4ετ 0οεῖοαίε 

ἀεβ Ῥαπ]ας ἵη ἄθδδεη Βε]τίπεπ ἀοσππιεπεῖτί δὲ, 50 πητᾶ απε] ἀ4ετ ἀες 

:ἸοἨαηπεἙ, πεϊοῖνετ αἷς εὔεππο φοε[υφένετείαπά Πε] απφοβτέ πηῖτα, φε]ιτῖξῖ- 

Ποῖν Ὀεπειρί φείῃ, αΌετ π]ε]έ ἵπ ἄθπ Καποπῖφεῖνεν Βεμσίει βεῖπες Χαππεπς, 

αἶκο πολ] ἴπ ΑΡροξτγρμεπ. -- Ἐϊπεοι Ετίππεταης απ ἀῑε Ὑϊταϊπιιαε ἀε5 

ύοἵαππος Καππ αἶεν απει Απριδίν Ὀεῖ ἆετ Βεταίαηρ απ Δροο. 14, 4 

πῖε]νέ επἰ]α]έοη (4ε νῖταῖη. 49 {οπι. ΧΙ, τ9»). 

9) απο τοτε Βοϊηνατίσε, εᾱ. Ῥεέετπιαπη, ἵπη Ἰαὲ. ΤΠεΙΙ Ρ. 45: εὖγε 

/ολαππες, παρθένος, φιέ ἄρξεις ἐπ ΤΕΦΠΟ Ἰμοί. 



-- οπ -- 

βοϊη 2 Ὠϊο νοηπ Απρπβίίη Ῥοποπρίο ἨΗοεικαπῇ ἆαι Ὑουρίε]ϊαπηπρ γοἩ 

οι Ὑγοιπηδί ἆθθ ᾖομαππεν ας αἶποί αἰίοη αροΙΥρµεῃ βολή 

πη]τὰ ἆπτο]ι ἀἱο {ο]ᾳοπάς ΖαβαπιπιθηβίεΙΙαπρ γο]επάβ ἁαϊίη Ὦο- 

βἰπιπηί, ἆαδθ ἀἱο ϱιἱοσβίβοηΏθη «ομαηπθβαοίοη 468 1αιοῖαβ ἀῑο 
ΦΩποῖ]ο βἰπά. 

1. Ὀαβρ ἆο]αππθς 1π βοἴπ6ι οαροπᾷ αὶς παρύὺένος Ὀογπίθι 

ππογάοη βοὶ, βαρί απθδο; Απραδίη ππᾷ ἆθπι ἱρ]ίβοπεη Ῥτοιορ 
(απίοη Ρ. 906, 6 περκί Αππιι; 2060, 94), ππι γοῦ Ιδίάοι Ζα βο]ηγεῖ- 

66η, αποἈ ΗϊοτοπγπιἩς (Ρ. 900, 18), αΌεν απο οποίας (ρ. ϱ41, 8 

--48, Ὁ). (αΠ7 6ΠΡ απ 4θββεη Αιβάταοϊς βοἩ]θββεπ βο] ἆοι 
απριβΗπῖεομο Ττασίαί (206, τ) παπά ἀῑο ἆατα οἰδτίοι Ῥτο]ορο. 

2. Ὀιαε Ἐντ]]ᾶταπρ ἆαιὶ Ὠεβοπάσιίεη 11εΏα ᾖθβα τα 1 οἨαΠΠΘΒ 

απβ ἆθββοη Ἠ]γοϊπί οἆετ ἀῑο Αιΐαβεαηρ Ίεπαι αἱβ οἶπθαβ οἩτοαι- 

ἀοπ Ζαιρπίββθος βὶτ ἀἱαβο βηάοί βίο] ἵπι Ρ1Ρ]. Ῥτο]ορ (σα Ρ. 206, 5), 
Ῥοί Ἠϊετοπγπιας οἴππια] πι απθἀτιο]κ]]ομει Βεταίιπρ απ ἀῑο 

Τναβμρη, ἆαδ απἀτο Μα] ἵῃ πππ(ίο]ρατεν Νᾶπο οἴπαι βο]ο]θῃ' 

(ρ. 200, 7. 19), Ὀαῖ Ααριβίη (205, 95) απᾶ ἴπι απραςΗπίβοΠοῃ 
Τντασίαί πι ρ]θῖοῃ παοη{ο]ᾳφεπάςι Βοεγαίππρ απ{ Ἰήφίογίαε; οπά- 

οἳ οί Οαββίαη 1), γοη Ἱπε]ομοπι αρᾶίοι ονἰάσπί Ὑγοιάση γγῖτ, 

ἆαβφ οι ἀῑο {οἹαηποβασίθη ἀθβ ]μοιοίας ϱοἱοβοι Ἰαί. Ὑρ]. Ιμει- 
οἵπβ βο]οδί Ρ. 947, 9. 141: 248, ϱ. 19: 949, 4. 

9. Μι 4οι ΥΠριπ(δί ἆθβθ ομαππος πχ ἵπ Ὑουριπάπηρ ϱ9- 

βοίζέ ἆῑρ Ὀευενεϊκαπρ ἀ4αὶ Μαίίος ἆθβα απ Ιμπ (οἩ. 19, 21) 
γοη ἆαπ 7α Ῥ. 906, ὃ οἰήτίεῃ νεγδοβἰεάεπεη Ῥτοίορεπ, ἵηπ ἆοι 

ἨῬεάο Ααραδίίπβ (απι βομ]αβδς ἆοτ ἀοτροπ Νοίθ), Υοῦ ΗΙΕΤΟΠΥΠΙΙΒ 

(ρ. 201, 9 οἳ. 199, 5), αΏαι αἴιοἩ βοποη νου Απιριοκίις 2), Ῥαι- 

Ἡπαβ Υοη Νο]α 3), ππά αποἨ γοπ ἆεπ τίθεεῃ (ααβατίας 4), Βρὶ- 

1) Οοἡαί. ΧΥΙ, 14 (Μαχκίπια Ῥ. ΒΙ01. ΥΠ, 195): δεᾶᾷ Ίαεο αωύ 

ἄὐλοσίίο Ίοπι 6γθα γεϊίφιο ἀἄἱδαίρι]ον ἰεβογεπι ελιαγἰίαίδ, δεᾶ ἰαγφίογεπι 

6ηφα Ίνιωιο διρεγαδιωιάασπίίαπι απιογίς εωργεδοίΐέ, φ παπι αἱ υἱγφπθίαἰς ῥγζυί- 

Ἰερίωπι οἱ -οαγπίς ὕὥιοογγαρέίο οοπ/εγεῦναί. Εν Οαββῖαπ Ὑοτπδ]ίπῖς τι 

Τιοιοῖαβ ο. γοιᾶαῃρ ἆας Ἐχοθιρί ππίοη Ρ. 190. 

2) Απιργοβ. ἆθ Ιπδί, υἱταῖηπ. ΥΠΙ, 50 (ΟΡ). οἆ. Βεποᾶ, γω, 1748 
---π51 {οπι. ΠΠ, 924): Παᾶεπιφιε ροδίεα «ο]αππί ευαπφελἰδίαε εδ ἑγαανία 

οοπιζερύιη πιεδοἰεπδ. ΟΕ. ἆοπ Αιβάταοἰς Απριθιης νοτπον Αππι.» σα Ρρ. 0. 

ϐ) Ῥαπ]η, Νο]. ορ. 61 (Μϊρπο 61 «οἱ. 416, αἱ. ϱϱ. 48) εἰ εαω ἀἄῑἰδεί- 

Λιζΐς δι αἀο[εβδοεπίίογεπι εἴφιί, αἱ οοπυεπίεπίεγ αδδἰφπεί υἱγφίπέ αροδίοῖο 

υἱγφίπεπι Ιιαίγεην. 

4) 0αθβατ. ἀῑα]. Π1, 177 (6 αἱαπᾶϊ ΥΠ, 199). Ὠϊο Μίο]Ιο πιαβς Ιοἷκοι- 

Ἰαβί ΒοἱΠ: Φάτερον Φατέρῳ ἀνθ ἑαυτοῦ συνιστῶν καὶ ἑκατέβων τὴν ἀμείω- 



λος, θώΣ 

Ῥαπῖας 1), Ον] γοη ΑΙοχαπάτίοη 3), Όαβς Τ,εποῖαπς απ ἆαδβ 

ΥετλΝ]έπῖς 49 ο]απηος 7 Ματῖα τοβοοῖτί ναί νητὰ αἶοῖ αρᾶίου 
26ἴρεη. 

4. Λιβ Απ]α5ς ἀ4ετ Επνάμππηρ Βεῖπεν Τοάςςφ παπά Ζυνατ εἷ- 

πθ8 ΒΟΊΠΙΘΙΖΙΟ8ΕΠ Τοὰςς π]τὰ βείπετ Ρῖ6 ἀαΠίπ πηγοτ]είζί ρο- 

εῦοπευ Ὑπταϊπϊᾶέ ροάαεμέ Ῥοαί Ιεποῖας (ρ. 24, Ὁ --49, 4), 

αὓθτ αποὴ ἵπ ἀειπ Ῥεϊάεπ ππίετ αἰο ἄλπ]ίομοι Ῥϊρ]βε[αοη Ῥτο- 
Ίοβει (οοἆ. Απιϊαί, ϱ. 144: Επ]άεηςϊς ρ. 499), ἆεπι απραδπΙβοΒεῃ 

Τταείαί (ρ. 901, 19) ππὰ γοη Ηϊετοπγπιας (ρ. 200, 21---29). 

ϱ. Βεῖπει Ὑἱταϊπϊκδί 5ο] ϱ5 οβαηπε γεγάαηκοη, ἆαδθ ος 

4α5 οτλαὐεηςίο ΕναπρεΙίππι ρεδοητίεβρεῃ Ἰαί παολ Ἠίετοηγτηπβ 

(ρ. 201, Τὸ), ἀεπι Ῥτο]ος ἴπι Απιϊαί. Ρ. 144, ἆσπι Ττασίαί ππίει 
Απριδβπ)ς Ναπιεῃ 3). 

6. Ὀϊα εἰσοπί]ήπι]ῖο]α Υεγδο]ᾶτίαπρ ἀθς Απκάναο]ςς {ὴν ἆῑο Υ]τ- 
βΙπΙ(8ὲ 4ε5 ζομαππες Ὀεῖ Τοτίπ]ίαη (πποπος. {τ: α]ϊααί Οµτ]δ 

ρα ἆο) ππά ἨΗίετοηγππας (ρ. 900, Τι οαπα σας) Ῥοταλέ πὶο]έ 
απ{ Επήεμπαπηπρ ἀθ5 Βρᾶίετεη τοπι ΕΤΙμετεπ, ἵπ πε]εβεπι Εαὶὶ 

4ετ Απδςάταοἰς Ραομκίαρ]σ]ες Πρεγεϊηπδπιπιεη πυἨγάς, βοπάοτη απέ 

ΑΡηδηρϊσκεῖί Ῥεϊάετ γοη Ἰεποίπ. Ὠϊεξετ πιας ΒΟΠΟΠ 4Π 6ἴπ6ς 

πὶσομέ οτηα]ίεπεπ {τῆἩοετεν ίο]ιο Μαμμ. 19, 19 απ ομαηππες αἩπ- 

Ρεπαπάί Ἠαῦθη, αὖΏοει ἵπ Ἐτρπι. ΥΙ Ρ. 241, 11, πο εν απ {τῆπετα 

Επ]ερηϊβεο ἆε5 ὁο]αππες ππά πγαἨγςομεϊη]ο] απ {ῆ]ετο ΒίεΙ]ει 

βεῖπες ΒποἈς ζπτϊοκθ]οἷέ, εαβί εν 6επας, ππι Ίμη αἷς Βο]δρίοτ 

4ειχ Ιάεε εΓἰκεηπεη Ζα ΊάβδεἨ, πηί 4επ Ἠοτίεῃ: ὅ ἀσφένειάν µοι 
σωματικὴν προοικοδοµήσας. Όαβ νητὰ αὖΌατ πιετκννῆτάϊς ἀαάπτε]ι 
ῬοείᾶΗσί, ἀαάδ Ερϊρ]μαπίας, 4εν Κεππετ ἆ4ες Ιμοποῖας, ας Βεῖ- 

αρἰο] Πὶτ ἀαξ οτί ἔεδα ἵπ Μαίμ. 19, 19 ἀῑε Ῥεϊάεν Ζερεάᾶτδ- 
αὔμπο ποπηίΐ (Ἠαεγ, 68, 4). 

τον καὶ ἀνέπαφον παρθένον (1168 παρθενίαν). . . δηµηγορεύει Φεομάχου 
πανηγύρεως. 

4) ΕΡρίρΗ. Ἰδεχ. 98, Τ: προενόει παραθέσθαι αὐτὴν Ἰωάννη τῷ ἁγίῳ 
παρθένῳ, ὡς λέγει’ ἴδε ἡ µήτηρ κτλ. ΟΕ. Ἠαετ. Τ8, 10 ππίθη σα ῥΡ. 206, ὃ. 

2) Ογτῇ. ΑΙ. 6ποοπι. Ματίαο (Ορρ. εᾱ. Δαοοτί Ἡ, 2 [Ππ ἄειτ πιέβετεη 

Ῥεβοπάςτε ραρϊπϊτίεη ΑΡίπεΊαπρ ἀἴεβες 2. Τμεϊ]5] Ρ. 980) πῖτάα ἆθπι ὦο- 
Ἠαπηθς Ζβοτ"{εη: σοὶ γὰρ καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ τοῦ 

σταυροῦ ἀναλαμβανόμενος τὴν Δεοτόκον καὶ ἀειπαρθένον ὡς παρθένῳ 
παρέδωκεν. ὙΎοτπει 8εποι Ἰεῖβεί ομαππθς ἀοτί τῆς παρθενίας τὸ καύ- 
χηµα, τῆς ἀἁγγείας διδάσκαλε. 

ϐ) Ὀπίοι ρ. 209, ἃ ποῦκί Νοίο, Κεῖπ ογίομέ ἰδί ἆαται[ τα Ίδσεῃ, 

4488 εί ΗΙετοπγπηπς Ρρ. 200, 9 ἆῑβ βομπε]]θτο Τ,απΐεν ἆθβ ζοἴιαηπες (2οἵι, 



-- ΟΥ -- 

Ναπ βαρί αΏοι Ἠίοτοπγτηας οΏοῃ Ἰϊθινοη, ἆαβς οσο]εδίαφέίσαο 

ἠβίογίαο 68 Ἱροτ]αίετη (Ρ. 900, 8). Όοι αἴππια] αίαίί ἀ4οβ νίοι- 

τηα] 1) πγ]εάετ]κοηΏγεπάεη Ῥ]ατα]ίς του Ἠϊστοπγππας ρερταπο]ίο 

ῬΙπρα]αι εσσζεδαίέσα ἠηκίογία Ἰναῖ πα ἀθτα ΜΙβγοιρᾶπάπίφ ΑΠΙΦβ8 ϱο- 

6εβεη, 68 βαὶ ἁαπιῖέ εἶπ Βπο] πηίον ἆσπι Τ{α] ,,Κἰτομεπροβολῖο]έα« 

βεπιαϊπί. Ώα ηπη 4ΏοΓ ἆ8, παβδ 8ο εἰπροβμτί νν]τὰ, ἵη ἆοι ἐκ- 

χλησιαστικὴ ἵστορία ἆ6β Ἐδεβῖαβ ππᾷ Βαβπ) Περοικοίσαπρ ἀ4οι- 
βε]Ώοη πὶοΠί βίθἩί, 5ο βοτίαίΏ Ώαηβεῃ 2) απ{ ἆθπ ἸήἨπει (αεἆαῃ- 

Καπ, 8 Βείεπ ἀαπηῖί 4ο Ἡεροβίρριαβ ὑπομνήματα πέντε ϱεπηθῖηί, 

ΑΡ6Υ αΡΡΟΘΒΕΠηΠ ἀ4ατοη, ἆαβδ ἀἰεβε]θεῃ Ἱπβτοβ Ἰ/ββοης πὶο ἆθπ 

Τιία] Ἰϊβδίοτία οοο]θβῖαβίῖ]σα ρα μτί Ἱαῦεῃ 3), παπά ἆαβς οἶπο 

βο]ο]θ ΑΠΟΠΥΠΙΟ6 ΑπΙΠΤΙΠΡ ἆθβ Ἡεροεβίρρας Ἰδοιβέ βοπάθτρας 

οβοΠαίπεη πιἩβρίο, ἆα ἆθπι ΗΙθΓοπγΊηΠΦ πιά βθἴποῃ Ζ6ἱίβΟΠΟΒΒΘΗ 

ἀἱθβοι Τ{ο] ]οάσηία]]5 ντο ρεΙᾶιβροι να αἱ Ῥοπείομπαπρ 4οβ 

ῬοτιΠπιίοη οπβοβἰαπίδοΏεπ Ἰει]κβ, 5ο πγτάα αἰο ἆοι Πθείρο Ῥ]η- 

τα] πὶοΠί οι]ς]ἄτοι. ἸΝίο βο]ίεπ αὖοι απο] ἀῑο οοο]|αβίαβίϊοαο 

Π]βίοτ]αο ἆ4θβ ΗΙοτοπγπιΠβ είπαν Ἀπάσγθς βαίπ, αἱς ἀἱο Ἠ1βίο- 

τας, ἵπ πο]οποη Απριδίίη οᾶοι Ῥαεπάοααριβίίπ ποβοη/{]ῖοἩ ἆαξ- 

βο10θ ϱοἱοδεἩ αθεη ππ], ᾱ- Π. αἰβ ἀἱο οἰαπποβασίοη ἆοβ Τ,οποῖαβ, 

ἵπ Ἱπε]ομοη ππῖγ ποςὮ Ἱεπίο πἰοΠέ πχ ἀακ]επίρο Ππάση, Ίνα ἀ4ἱθ 
α]ίοηῃ Ῥπο]ορο ππά ἀετ ααραβἠπίβο]ο Τγασίαί ἆαταις πη]αῖ]οῃ, 

ΒΟΠάΘΤΏ απο] ἀἱο γοιδομᾶγέα Ἐουπῃ, ἴηπ πγε]ο]οτ 98 Ὠδί Τοτήπ]]ῖαν 

ππά ΗΙΕΤΟΠΥΠΙΙΒ γοπ]ἱορίρ Ἠϊοτοπγπιπθ ποππί ἀἱο ΕιβΠΙαπροη 

465 Τ,εποῖας εοσ]οβ]αβί]οαο πἰοηί Ἱπερεη 1168 Τη]α]ίς, οπάθτπ 

ππδβοη Ίημταρ Ὑοτπᾶ]ίπίβθος 7α Κϊτομο ππᾶ Καποπ. 1π ἀ4ἱθβεπι 

ΖΒΑΠΙΠΙΘΠΙΑΠΡ Καπη ἆαάβ ἨΓουί ααπι οἶποη απάθιη Βίπηπ Ἠαβαῃ 

αἱ ἀοπ]επίσει, Ὑδ]ο]εη Ἠιβη αἱ αἴπεῃ αἰποιοσορτασπίοη Ῥο- 

ποπρί 4). Βς ντ ἆνταχ ππίεγβομΙθάεπ Ἰηίδεμεη θες] οβίαβίίοις 

20, 4) απὰ ἵπ οἴποι Φομ{ ππίει Απιργοβίαβ) Ναπιθη (46 ἐππίέ, οᾶοι ο 
ΒΥΠΙΡΟΙο 30: {οπι. ΤΙΥ, 2. ΤΠεΙΙ ῥρ. 462) ἆαάνφ {ποτο Ἐτκοηπονι ἆθδι (5οἩ. 

21, Τ) απβθ 4ετ Ὑἱριπ]δί ἆοβ Αροβίοῖς οτ]]ᾶτί υν]τά. 

1) Ὀπίθη Ρ. 199, 90: 900, 8: 25. Απο ἀἱο σι 900, 25 οἰθδτίο Φίθ]]ο 

Ἰδί πηΙΖιτοοηπεῦ. Ὠοτ βἰηπρι]ατ πα 199, 1. 

2) Απα]θοία απίοπῖσβθπα Ἰ, 197. 

9) Ηϊθτοῃ, νἰτ.. Π]. 22 δαρί ἆαθ παθτ]ίοἩ πἰο]6. 

4) Ἐιβπί οχροβί. βγπιθοΙί ο. 98 (Ογρτίαπὶ οΡΡ. θοᾱ. Μαπτίη, Ῥατίβ 
1726 αρροπᾶ. Ρ. ΟΟΧΧΙΥ): δοἰεπάιπι ίαπιεπι εδὲ, φιοᾷ εἰ αἰὑὶ Πογέ φιωιέ, 

φαιά ΟΠ εαποπἰο δεᾷ εοεἰεδακέοὶ α Ιιαἰογίθι αρρεϊία διπέ, αξ εδέ 

δαρίεπίία δαἰοπιοπίδ θἱο.. Ὀπίουι ἆθτ ποιποβαπιθη(]ομαη Ῥ{ο]θιη ἀἱθβαι 

θαὐέπηπρ αίθ]ιεπ ἆθι Ηϊνί ἆεβ Ἠοιπιας ππᾶ ἄαδ οπάϊοίαπι Ροί. Ώδππ αὖθτ 



κ ο ΕἩ 

ππά αΡΟΟΤΥΡΊΠΒ, πο Ἰοίσίετος ἵπ οπἰβοµἱοάσπ ἑαάσ]πάεπι Βίππθ 
Εεπιαῖπί ἰδί; αὖΏθι ]ο πασ]λάεπι ππαη θἴπθῃ ππεἩτ οὔδι υγεπῖρου 

εποπγοί]εη Τπέε] σα ϱεταποβοη οἵη Ιπίεγεβδο Ἠαίΐαε, Κοηπίο ΠΙΔΗ 
αποἩ ἀϊοδε]θεῃ πΙομ{καποπίδοποῃ Βομγ] πε οἴππια] οοσ]οβίας{1οί, 

4ᾳ8 απάἆτο Μα] αροοτΥΡ]1 Π6ΠποΠ. Ώοπδο]θεη Ῥαρίου Ηειπιαε, 

πγο]οίεοη Ἠπβη αἱ οσοσ]οβίακίίοας οἰματακδτίαϊτέ, ποηπηΐ β6ἶῃ 

Ζεϊίβεποββο ΗΙετοπγπιπς πεάετΠποἰέ αροστΥΡρ]ΏΆβ. ΔΑΙ8Ο αβρο- 

ΚΙΥΡΗΕ, πὶομί Καποπῖδομα βομτί[οη αἰπά {ντ ἨΗϊετοπγπιιβ ἀἷς 

Ωπε]]ο ει Ναομτῖομί γοπι Εππασμ 6η ζομαππθε, ἀἱ6βε]θεπ Ῥομγῖί- 

ίεπ ἆεβ Ἰμεποῖαδ, πε]ομαο Απραβῆη 8ο οὔπια]ς αἱ ΑΡοΚΙΥΡΙΕΠ 

Ῥοπεϊομπεί Ἠαί. Ώος], ο5 ορ] Ἠϊετ ποςσ]Ἡ πὶοέ Γεβίσαδίε]]εῃ, Ίγαβ 

α]θε Ηϊετοπγπιαβ ππά Απάςτο απβ ]εποῖας ϱε5ομδρΏί ἨΠαῦεπ. ἘΒ 

βα]ί πχ ἀεπ Βοπγαίς πιῦρ]ε]δί νο]βίαπάϊςρ πα {ἨἨτοη, ἆαδς ππβες 

Ἐτρπι. ΥΙ απι Απδραπρ ος 4. ζα]τηαπάοτίς ἴπι ΑΡεπά]απά βε]ιτ 

ποΏ] Ὀεκαπηέ πνατ, παπά Ίνταγ ἵπ ἀεγεοῖθοῃ οἰπίαεμοτοι (θβία]έ, 

ππε]ε]ιο ἀῑο οτιεπίαῃδοπεη Ὑογβίοπεπ ρορεπΏθεγ ἀεπι Ρῖ5 ]είζί 

Εε[απάεπεη ρποςβίεεμεη Τοχί παπά ερᾶίετενῃ Ἰααϊπίκοπετ Ἠε]αίῖο- 

Ἠ6Π ΥετβΏτρεῃ. 

Ρε Επίείεμαης ἆἀειτ πιαηπὶρ/α]άρεηπ Ὀπιροβία]ίπηρεη ἆ4εβ 

πταρτΏηρ]ομεη Βετίομί Ἀρετ ἀ4επ Πεβεηβαπςραης ἆ65 οὔαππθβ 

Ἰέ Ζἱεπ]ίο] ἀπτομδίιοηίς. Όας ταῦ ἀθβ ἆοπαπποβ Ζα Έρμεβας 

πιαρ {λα πεί παν ἀπτοῃ σοαβάϊεπεί]ο]α Ἐείετη , νε δα ἀἱε 

Οµτὶβίεη ἆει α]ίοῃ Φεῖί απ ἆεπ ἀταββίΒίίεη ἀ4ετ Πῖρεπ τα ἸἨα]έθη 

Περίεῃ 1), απβρεπεϊομπεί, βοπάθτη απο] πηί ΒαΡ6Π ΤΠΊΒΡΟΠΠΕΠ 

πιογάεη βεῖῃπ. Έναι Ῥο]γκταίος γοη Ἐρμθεις αρτῖοΏέ γοη ἆθπι 

πα Έρμεβα8 ταπεπάεῃ ᾖομαηππθς πος]Ἡ ποΏέ απἆθτς, αἷδ γοη ἆεπ 

απάετεπ Κἰτομεπ]ομίετη, πγε]οῖο ἵπ Ακίεπ ἆετ Απετείεμαπρ απι 

Ἠοϊθεί 68: οαείεγαδ Όεγο δογἱρέμγας αβοεγγρ]ιαδ ποπεὐπαγιπέ, φας ἔπ εοεῖε- 

δἱΐ8 1εφί ποϊιεγιπέ. --- Ώει βίπηπ πἰοβοαποπῖδομ” οὔθι πεηπη πιαη Πᾶτίετ 

πτίπεί]εη π]] ,αΡροξτγρΗ”, Παί ας ἸΓοτέ αιιοὮ ππίεηπ ρ. 199, 11 τα. 199, 20 

ἴπι ἄερεηδαίσ τα εοτέρέιγα Ἱ. 18: οἵ. ἆλδ ἐγαδίέωγ 200, 18 πο ἆθπι ἄερει- 

βαΐσ ἄε «αποπε 200, 16 παπά ἆθπι ἐγαάιπέ 3200, 8. Νοοῖ δεῖ Ὀδπιοτκί, ἆαδβ 

448 Ἐπο]ι ἀθ5 Ὠοτοίπεις ἴθει ἀῑο 0 «ἴπρετ σύγγραμμα ἐκκλησιαστικόν 
Ρεπανπί ντα. 0ἨτοἨ. Ῥα86Π. οᾱ. Ὠϊπάοτί ΤΠ, 120. 

1) Εἴτ Ἱεπε ἄερεπάεη Κοπιπηέ ἵπ Βείασμί Ματίστ. Ῥο]γο. 18 (Ρ. 160, 14 

πι, Απβρβ.), ἴθγποι ἀῑο οολαπποβασοίου ἆθβ Τ,εποῖαβ. αφ (ταῦπιαὶ ἆθτ 

Ῥτιβίαπα Ἰδί οἶπο στῦββοιαο, ἀπτον Τηϊτ ππᾶ Βε]μίοβ γοη αἩδδεη αὉ- 

Ρεβρειτίθ [ιοσδ]1ῶςε, ἵη πγε]οποτ ζοπαηπθς πηί Υ]ε]οη ἀῑο Επολατὶκίο Γοἶθτί 

υπίθη Ῥ. 251, 6 8ᾳᾳ. Απο απ Δοία Τηος]. 25 -- 25 Τϊ8οιεπά. Ρ. 50 8α. 

ἀατί οτ]πηθτί γγετάρη. 



-- ΟΥΙ -- 

Ταρ ἆαι Ῥαταβίο ΟἨηΙβή οπίρορεπμα τον (Ες. Ἡ. ο. Ἡ, 94). πα 

αποἩ ποςἩ ἀῑο Ῥϊβε]οίο σαχ Ζαῖί 4ο ἀπίοη Ὀ]καπιοπίβε]αη ΟοἨ- 

ο τοπ Ερῃοριβ8 (α. 451) οι]κοηπθη υποπὶραίοης πἰοἩί γοη ἆθῃ 

αρᾶίον ρορ]αιρίοη απάτη απ ππᾶ ρο]όπ παπηθη(]οἩ γον ἆοι 

γογαιββείζαηρ αἳδ, 458 ἀἱς Βο]αιῖεη ας ᾖοιαπηθς ϱαἨ7 6Ώθηβδο 

ἵη Ἐρῃεβιβ ταηεπ, Ἱγίο ἀῑο απάθιοι ἀοτί Ῥορταῦεποι Ἠοϊίρεη 1). 

ΑΡοΥ Ίαπρο ἸΚοππίοπ ἀῑο Ἠιπάεγ πὶομί απβρ]αίροη, βαἰίάσπι οἵηπ- 

πια] 4α5δ ταὈ ἀ468 «ομαηπποϐ 85ο ππα]ίανπιέ παπά αἶπ 716] ἆοι 

Ὑγαι]{αμτίεη ϱαοπγογάεη γγαι, Ἱγίο 4ῑο ἆθβ Ροείναβ ππᾷ ἀ4θβ Ῥαπ]πς 2). 
ΥΜιο απβ ἆθπι αταῦρ οἶποβ Τηγαβδεας Τα Θπιγιπα εἶπο ἨΜγτί]ο 3), 

υπά απβ ἆθπι Β]αί εδ ΕΗΙΠρραβ8 οἶπ Ἠ]αϊηκίου]ς 4) ϱαπ/αἨβθη ἹγαἨ, 

80 ἹΠππβρίο ΥοΥ Α]]οπι ἆαδ Ταῦ ἀθβ]επίρεη Αροβίοι αἰπποπ/α]ρ 

1) Οοοἱθείπ νοη Ἐοπι δοητοαίρί ἆθι ΒγποᾶςῬ (Μαπαῖ ΤΥ, 1286): δεοιη- 

ἄιωπ Όο6επι εἴοαππίς αροδίοϊἰ, ους γεἰφιιίας Ῥγαεδεπίεδ υεπεγαπιὐμὰ, Ὠϊθ 

βο] ἰχοηποπάςη αππιοπορΗγβίάβοπον Οποπία]οιπ (Μαπβί ΤΥ, 1276 οἆοι 

ΤΈ]οοάοτεί οΡΡ. οᾱ. βοπα]πο ΤΥ. 1918) Ώ6βδομθτεη οι ἀατίροαι, ἆαβδα Ογτ!! 

ππᾶ Μαπιποη απίθς απάθτεπι απο] ἄῑο Ἐίτομεη ππᾶ Καρε]ιεπ ἄειτ Μᾶτίστος 

νοΓβΟΠΊοβΒ6Π Ἠαῦοηπ, ἕνα μηδὲ εὔξασθαι ἑξῇ τοῖς μακρὰν μὲν πορείαν 

πεποιηµένοις, ἐφιεμένοις δὲ πάσας τὰς τῶν ἁγίων καὶ καλλινίκων μαρτύ- 

ρων περιπτύξασθαι λάργακας, οὐχ ἥκιστα δὲ τὴν τοῦ τρισµακαρίου ἸΙωάν- 

γου τοῦ Φεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ, τοῦ πολλὴν πρὸς τὸν ἡμέτερον δεσπό-- 

την παρρησίαν κτησαµένου. Ώ88 Ιδί ἀϊο Ψοναιββείπαπρ ΠΙΘΗΙΘΤΘΙ ΑΠᾶΘΙΘΕ 

Βίο]]οη ἵπ ἆθπ Αοίΐθη ἀΐοβο Οοποί]φ ππᾶ ἆἄοιτ Ἠβιρογβγποᾶρ νοπι ὅ. 449, 

πθ]οιθ ἵπι 6 12 ἀϊθβον Εἰπ]είίπρ πι ΒριαςΠθ ΚοΠΙΙΠΘΗΠ. Απο ΟἨτγβοβίο- 

πηΠΒ (Ἠοπι, 2 ἵπ ἆο]. οἆ. Μοπίίαπσον ΥΠ, 1, 9) ΡεΠί Υγοη ἆθτ ρἱείοιπθῃ 
ΑΠΠΑΗΠΙΘ αἲΒ, ΥΓΘΏΏ ϐ6Υ ΥΟΠ ζ0Π8ΠΠΘΑ δαρί: τῇ μὲν τοῦ εὐαγγελίου γραφῇ 

τὴν οἰκουμένην κατέλαβεν ἅπασαν, τῷ δὲ σώματι µέσην κατέσχε τὴν 
᾿ασίαν... . τῇ δὲ ψυχῇ πρὸς τὸν χῶρον ἀνεχώρησεν ἐκεῖνον, τὸν ἁρμότ- 

τοντα τῷ τὰ τοιαῦτα ἐργασαμένῳ. Ὠϊθβ Ἰαί ἄετ Μείαρῃηταεί (Μΐρηπο 116 

οοΙ. 704) Πιαι]γγθοίβο αὈρθβολμπίεβρεη. 

2) Ὠϊοβο Ζαβαππιθηβίθ]ίαηπρ Ῥοῖ Ἐπδευ, ΤΠΘΟΡΗ. ΤΥ, 6 (89, Τοχί 

Ἡθγαιβς. Υοη Β.Ίμ9θ οἶπθ Ῥαριπίναηπρς ἀθβδε]οοη δηρ]ίδομο Ὀοροτβοίπαπρ 

βἰθ]ιέ πι; πίομί Ζατ Ὑοατήραπρ; ἀῑθ ρτθοΠπίβοπθη Ἐταρπιοπίθ Ὠοί Μαϊ, Χογα 

Ῥ, ΒΙΡΙ. ΙΝ, 1, 121 Ιάβθβθη ππβ Ἠΐον ἵπι β4οἩ). ἴσομει ὀομαππθβ Ἰοῖββί 

68 ἵπι πηπιο]θατοη Απβοβ]αςς απ ἀῑθ αιιοῖ οί Μαϊ ].]. οτ]αἸίεπεῃ ἸΓοτίθ 
ἄροατ ἆας Ἐναπρο]ίαπ ἀθδβείροι: Ὀπά ποο] πΘΗτ, αποᾗ ἀῑς ἄταῦ - 

βἰδίίο δοϊπος Τοάσςςβ Ζα ἘΡρ]θβιςβ ἵπ Αβϊ6απ ἰδέ τ ππι]1οἩ ρ6- 

ομτί απὰ νοτκ ἠπάϊρί ἆαοντ Ἰοα]ί ἆθπ Ἑα]πι β6οἶποι {611086 

γοτίταξ[] 1ο] Κκαοῖί. Αἱς Ρον ἡμιπίου ὙΓα]]{αμγίδονί ντά ἆαδ ἄταρ Ἱπ ἆθῃ 

{ο]ροπᾶρθη οαἰιτπαπάθτίθν ππαποµπηαὶ ον μηί. Οἱ, ππίθη 8 19. 

9) Β. ἀϊἱο Ἐχοοστρία ϱ νῖία Ῥο]γοατρὶ ἵπ ἹΠπΠβτοη Ρα. αροβί, 1, 110, 

4) Αοία 8Ροοχ, ο, Τδομοπάοτί Ρ. 82. 94. ι 



ΜΕΡΑ ΡΡΗΥΜΗΤΟΗΤΕΕ ΑΤΕΛΗ 
ο 

Μα 

απβσεχοϊοηποί Ἱογάον, ἀἆθβθοι Τοά εεἶοι ας οτί ὅερα ο. 

ϱ:, 99 πιῖέ οἴποπι ρε]αϊπιπίγο]]εη Βομίπηπιος Ῥεκ]είάεί Ἰαίίο, 

ΕΦ Κὔππον σα αἶ]εη Ζεϊίεπ παγ Ἰοπίρο απ οἶποτ 5ο Ρ]αΐεπ Ώει- 

ἔπης Ίεπος Εδίβε]νγοτίος 6εκεμπηαος ρε[απάεη δβεπ, πο 5ο 

Οᾳαθεατίπς, 4ετ Βγαᾶοτ ἄτεροι γοῦ ΝασίαηΣ, οι Ίνει 5οηδί ἆ6ι 

Ὑογίαβδοι ἀάαι ἴμπι Ζπρεδεμτίεῦοπεν Ὠία]ορο ἶδί, Εε]εξετέ Ἰαί, 

ἆᾳ8ς /οἴιαηποῬ Ῥεῖπι Ἐϊεοπον ὑ]αίθει οἶ]ε 1). Ὅπά αποῃ 5ο ϱεπὶρ- 

βαπη πγίο Τεγίπ]]ῖαπ ππά Απάετο 2), Ἱο]εῖνο ἰοῖι Ὀοί 4ετ περαγεν 

1) Οα6βατ. ἀῑα]. ΤΠ, 119 (αΙΙαπᾶαϊ Ρἱ0Ι. ΥΠ, 1956 5ᾳ. Ρἱθ νεγπαπᾶίθ 

γετλοίβειης ΜαἩ. 16, 28 Ἰ8βδί ος 8οΏοη αοΏί Ταρε παεη]ετ ὈῬεῖ ἆοτ 
γετκ]ἄταηρ απ ἄεπι ῬΏοτρο ἵπ Ἐτγβή]αηπς ρεῖη ἀῑα]. 1, 118 ρ. 194. Απι 

Βο]]αςς ἀΐθβοτ Ἑθεροπείο Ἠείβεί 65: Ἰωάννης τοίνυν καὶ πάντες ἀπόστο- 
οι καὶ προφῆται τοῦ ζην ἀπῆλθον πλὴν ᾿Ενὼχ καὶ Ἡλίου, οἵτινες μόνοι 

ἓν σαρκὶ ὑπάρχειν ἔτι διαγορεύονται, μικρὸν ὕστερον καὶ αὐτοὶ 8ανα- 

τούµενοι. ἈΝαοὶ ἄετ Ώεπίπηρ νοηπ Αροζκα]. 11, 9--19 8. ππίεῃ Ρ. 211, 9 
ποῦδί Αππιετκπηρς. ἴπ οἴποι αερεπιθεγείε]ῖαπᾳ ἆθφ Ταπίετε ππᾶ ἆ95 ΑΡο- 

βἰοῖς ζοἵαππθς δαρὲ Οπεφατίπς ἀῑα]. ΤΠ, 17Τ Ρ. 138 νο Ἰθίπίετθπι: οὗτος 
ὑπὲρ τοῦ κυρίου τὸν τάφον οἰκῆσαι κατακριθεὶς ὕστερον τελευτᾷ. Ώὰ 

48 Βίοτῦεηπ ἆθπι τὸν τάφον οἴκησαι ροίοὶςὲ βεῖῃ βοἳἱ, ππά απο 5οηβδί 

ἴπι Ἰηίθτθββο ἀθ5 ίππος π]τά τὴν Πάτµον οἰκῆσαι Τα Ίεβεῃ βείῃ. Ώ3458 
Ἠρτίρεπς ἀΐεδο Αεπββετπηρεη ἀθεθ Οαεβατίας φἄπιπι]]οὮ πεσεπ ἱε Ῥετείίβ 

νοτιαπάεπο ρερεπίπεῖῆρο Μείπαηπρ Ρο]επιῖδο βοπίοἶιεοί αἶπά, Περί αυέ 

4ετ Παπά. 
9) Τετιπ]. ἂε απίπια 50: Οὐυέ εἰ «ο]αππεβ, φεπι ἐπ αἀνεπέπι ἄο- 

πιπὲ γεπιαπδγιώ Γγιδίγτα Γεγαὲ 8ε5. Ἑτ ππειβομεϊάθί δεῖηῃ Τ10908 τοη 

ἀθπι ἆ4εβ Εποοῖι ππᾶ Ἐαςδ, άετεη Τοὰ πας] ἆετ Ὠεπίαπς Υοη ΑΡροο. 11, 7 

αυ ἀϊεβεῖοεπ Ὀϊς σατ Ζεϊ ἆενβ Απηοητιείς Ἡπαπβσοβοποῦθη βεῖηπ βο[]. 

Β. νοτίρε Αππιετκπηρ. -- Απο Απιῤτοβίπς νγεῖδθ πατ Ζα τε[ετίτεν, ἆ.β8 
Μαποῖο απ βοαίπεπ Τοᾶς ρεᾳπεϊε]έ Ἰαῦεη (Εχροβίέ. ἵπ ρβα]πι. 118, ΟΡΡ. 

οᾱ, Ὑεπείι. 1748---54, ἴοπα. Ἡ, 671), ει αἶοῖ απρεδίοΏίβ τοπ οο]ι 24, 99 

επψεάοτ πῇῖέ ἨἘεάθηβατίευ (πο ἆφ Πά9 τθβαστ. 49 {οπι. ΤΥ, 1, 215: «ο- 

απ ῥγοπδκδι αεθπιαξιωι εδ [πὶοΏε σα αἴετΌεπ], δεᾷ ποπ εδ εγεάἰ- 

ἔωπ. Τετόα ἐεπεπιμς, δεπἑεπέίαπι ἀεγίναπειες [ρ]. Ίρεε ἵπ Ιῦγο πεφαί εἰθί 

φιοᾷ ποπ ππογεγείµγ Ργοπεβδιπα, 6 ΦΜΕΠΙ Όαπα 8γΡεδ επεπερίο ἐποεβδεγεί), 

οἆσι ποῖε ἄθι εἴππ]οβεη Βε]λααρίπηρ, ἆαδς ἀῑεθ ῥατ πῖομέ αρθοῖε]] γοη ὧο- 
ἨαηπεΒ, βοπάετη Ἀπίογ απάετεπι αποἩ Υοη Ῥείτας ρεῖί τππά πῖομέ ἀεῃ 
Ἰαϊρ]οῖνεν Το, βοπάετη ἄεπ ἀετ Βεεῖθ δπ58ςἩ]ῖθς8θ (6χροβ. ἵπ ἴπο. Π9. ΥΠ 

ἴοπι. Ἡ, 929). ΊΠεπη απ Ἰείσίετετ Βίε]ε περεηπ 6ομαππες αποἩ Ε]ία8 ππᾶ 

ἘποσὴἈ Ρεπαπηί Ἰγετάεηπ, 80 Ἠαί ἀαδ πεῦεη ἆετ απρερεῦεπεν Ἐτκ]άταπς 

ἄροι ὅομ. 91, 95 Ἰδοε]βίεης ἀῑο Βοεάεπίππρ εἶηπθι Ζεαρτίβ8ες ἁα[ῆτ, ἆ.8δ8 
Απιοτοκίας ἀῑςε ΖαβαπιπεπβίοΙϊπης ἆοτ ἀταὶ Ὀηδιετῦ]σ]νοι Κοππέ, αΌθι πῖο]έ 
ΡΙΠρι ὭὮὈῬἱο Ώοεπίπηπρ γοηπ Αροο. 14, ὃ Β. απ Ελα ππᾶ ἘποοἩ Οναϊέ ϱτ 

(εχροβ. ἵπ ρβαῖπι, 45 οτι, ἩΠ, 919): πεπη 3Όες 4η ἀἴθδει Βέε]ο εἶπο ρᾶ- 



-- ον -- 

Ἠα]ιτ]ιοῖϊέ Ῥοτιλ]ρίοπ, ἆαδθ ἀῑο απ Ίεποβ Ἰουί ρεἰκπάρ[ο Ἠοί- 

ππης ἆοτ [ ηείοτρ]ο]]κοῖν ἆθβ ᾖομαππθ οι ας τρ Ἱογαβ- 

σοβίο]]έ Ἠαρο, Ἱαϊεπ Ἰεηίρο. Ὁομον 7α Ααπριδήπς Ζαῖί πιαββ 

ἀἱο Μεϊπιπρ 5ος οοπβίαηπί παπά παϊ(γοτργοϊέεί Ρ6ΥΊΥΘΒΘΗ βοἴῃ, 4488 

4ϊο Ἐντάςα, ππίοτ ππε]ομει «ομαηπε Ώερταβεῃ Πθρο, Ζ1π Ζοἱοίιθη 

βοἶπογ ΙΤ,εροπάϊρ]κεῖί νοπ Ζεῖί τα Ζεῖί αα{νγρ]ο Ἱπίο οἶπο αἲβ 
ἆθπι Βοάεη απεριπἀα]ηάο Φπε]]ο (απίεπ Ῥ. 904, 9ἱ--- 05, 99). 

Ζαν Ζεἴί ἄτεροι’ς νου Το18 παν ἆετ Παπάς] πεί 4ϊοβεπι Ἰαϊροπ, 

α]]ο ἘΚταπκΠεϊίοπ Ἠοϊ]επάειπ ῬίαιὈ Ώοεγοῖί β5οἩτ απερθάσμπέ, παπά 

ος ΠἨτίο ἆεπ ἈΝαπιοη Μαηπα, γε]οῃοη πηῖν Ὠαί Αράϊαβ παπά Με]- 

Πέας Ππάεπ 1). ῶον αἱ ἄτοροι ἀπτοπζΠοκεπᾶο Ὑετρ]εῖοι ἆἱεβοβ 
απΠ]]οπάση βαπάᾶςφ πηῖέ ἆθπ αἩπςβ ἆοτ Μή]]ο Ποτνονβῦπιοπάση 

ΜεΠμ] παρ ἆθῃπ απ ΟΥί ππᾷ Βίε]Ι οπἰβίαπάεπεπ Απβάτασις 7- 

πᾶσ]δί Πογγοτροτα{εη Ἰαῦοτ 2), ὙΠε]]οῖομί Παίίο βἱοῖι ντο] ἀῑο 

τίβο; Ἠδ. ππᾶ οἶπο ποπ] παχγ τοη ἀἱθβδειτ Ἡρ. αυπᾶπρίρο Ῥρατῖαο; ΑπβραΏθ 

σα ἄθπ ἸΠοτίεη αἄνεγδις Ἠίαπι αίφιμε Ἰποσ]ι Ἠππαβεἰπί αίφιιε «Ἰο]αππεηι 

(οᾶςδι «ἰολαππίς), 8ο Ιδί ἆαβ, πο βοἶιοή ἀῑο Μαπτίπθς 84ΠΘΗ, οἵηθ οΠεῃ-. 

Ῥατο Ιπ{αγρο]αίίοη, Ὠίο Ζαβαπιπιθηβίθ]]αηρ πηῖέ ας απά Ἐποςῃ βἰτοῖ απο 

Ἐρϊρλαπίας Ἰαον. 79. ὅ (8. οὔθι ρ. ΙΣΧΥ Απιη, 2 Ἀπᾶ Ρ. ΧΟΥΠ Απῃι, 9). 
Ἐγηδί]]ομθι ροπιεῖπέ δέ ἀἱο ΖαδαπιπιθηδίθΙαπρ πιό Μοβοφ απᾶά Εμίαβ οἱ 

Ααριδίήη ππίθη ρ. 205, ἃ. Ο6, ΠΠατίας οοπιπι. ἵπ Μα(ίμ. (ο. Βεπᾶ. Ῥα- 

τί 1698) ρ. 710. ΄ ἸΠοϊίετος Ἠϊαιίρον Ιδέ δορ]θῖο] ποσο] σα Ώθιπθί]θῃ, 

1) ἄπερογ. Τπτοη. ἆθ ρ]οτία πανό. 1, 90 (Μασίπια Ῥ. ΒΙΡΙ. ΧΙ, 898). 

Τη ο. 94 ντᾶ ἆαββο]ρο πηέ οίψας Ὑοπίρον Ἰοτίθη, αΏοι πι ἄαπι Ζᾳβαί2 

υε] οἴειι οι οἄογε πεσίαγεο, φμοᾶ ἆο ἔωππμ]ο οἶμς εωιπᾶαί, τοι ΑπάΤθᾶΒ 

6εβαρί. Γαπιῖέ Ἰδί σα νοιρ]είοεπεη ἆῑο ρβειάοσΠτγβοβίοπιίβομθ Ἠεάο απ{ 

4ἱο 19 Αρορία] (Μοπίιαπσοη ΥΠ, 9, 11), πο 68 Ζ16τβέ Ἰιοίβεί: Ιωάννης 

ἔτι Φεολογῶν καὶ μετὰ τέλος ὡς ζῶν θεραπεύει τὴν Ἔφεσον, ἆ8ππ νοη 

αἰ]οῃ Αροβίοῖη: κόνιν ἀθάνατον ἓν τάφοις καταλελοίπασι, νῦν μὲν ὅΦερα- 
πευταί, μετ ὀλίγον δὲ δικασταὶ τοῦ κόσµου προκαθήµενοι. 

9) Μοπο]ορ. Βαδὶϊ Ῥοτρῃγτ. οΡ. οἱ δαάΐο 0ατᾶ. Α]οαπί ΠΠ, 88: καὶ γὰρ - 

ὁ τάφος, ἓν ᾧ ὁ µέγας ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης µέλλων µετα- 

τεθῆναι ἐτάφη, κόνιν ἁγίαν ἣν οἳ ἐγχώριοι ἸΜάννα προσαγορεύουσι», 
ἐπινεύσει πνεύματος ἁγίου κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν τοῦ Μαΐου μηνὸς 
ἐτησίως ἐξαίφνης ἀναβρύει καὶ ἀναδέδωσιν' ἣν οἳ προσερχόµενοι Ίαμβά- 

γοντες χρῶνται αὐτῇ εἲς παντοίων παθῶν ἀπολύτρωσιν κτλ. Ἀ. ποςἩ πιθῖε 

ἀατίροι Ὀοἳ ΟοπιΏθββ, αποίαχ. πογίςβ. 1, 486 βᾳ., απο]λ Βγπι. Μοίαρην, Ὀ6ἱ 

Μίρπο ἴοπι. 116 «οἱ. 704ᾳ. -- ΟΡ πα ἆθπ Βίαιῦ πας πνομ]γίθομθπάθτη 

06] νοτπβοἹίο απά ἀαάπτοι παπᾶσμβέ Βἰϊδείς πηαολίθ τππᾶ ἆαπη ἀ4ἶθβο 

βοἨπηϊθγίρο οὔθι Ζα ἸΙείπεη Κιροαῖπ νοιπᾶγίθίο Μαβδο οχροτήγίθ, γ/θῖδΒ 

1ο πὶοἩί, Ὠϊο Απραβεπ ἵηπ ἆοτ ΖαἱίδοἈν. Ε. ΚαΐῑιοΙ. ΤΠεο]. 1878 ΑΒ. 210 

Καππ Ισ] Ὑθβοη Μαηροί απ΄ ρτθεβίδοῃοτ Ππτρίδοϊει 1θταίας πῖολί 



χι Ακ μωέα η 

υ. ών ἠλόα κκ ἰ ικα ώς ο αν οκ ου ημάς ὖ 

ο ον - 

{τοπηπιο Ἱπάπδίτίο 4ος σοννῖς Ἱπογαίίνου Ατηζοῖς Ῥοπιᾶολῖρίέ ππά 
εἶπο πι η]οπαγίϊῖσο Ὑογηοπίαης απρεὐτασΒέ, ππῃ απι 8. Μαϊ ες «)α]ι- 

68 4ας Ἁππᾶςγ Ποτνουσαῦτίησοη παπά ἀογ είατκεη Ναεμίταρο Ζα Ρε- 

πῆσεν. Πϊρβοπι Υοἰκερ]απῦεν σα Παῦ πιπβδίο ἀετ Βεμ]αςς 4ετ α]ίεπ 

φολαηποβασίοη ϱοᾶπάοτί πετάει. Ἰ ἄμτεπά Ααραδίῖη ἴπη που] ἵπ 

βοΐποι πτερτΏηρ]ίομον θείαΙί Ία5δ (οῦεπ' ρΡ. ΧΟΥΠΕ, ταῖρι ἀῑε 
παπι Τ]οῖἳ ντο] ΓΓεμογεϊηΣπππιπης τοπ ΑΡάΐας ππά Με]ίαΒ 

(απίοη σα ρ. 929, 9 544. ππὰ ρ. 999, 18---91), ἀ4ά88 ἀῑεδε Βαρο 

τος ΑΡάῑΐας ἵπ ἆεπ Ἰαίοιπίκοιει 1,εποῖαςδ ΙπίεγροΗτέ ποτάεη 1δί. 

πι ϐ. αμτηππάθτίς Ία5 ππαη Αεμπ]σπος αὖθετ απο ἴπι ρτ[εςΠῖ- 
βοἶοη Τεχί: ἀθπῃ τὸ ἁγίασμα βρύον ἐξ αὐτοῦ τοῦ τόπου Ὀεί 
Ερ]ταϊπηῖπς γοπ Αποσμιεη ἶδί επ πὶομί Απάετεν ας Ίεπα 

Ἐτάφπε]εῖ): παπά ππεπη αἷς ρτἰοομῖδεμειτ Τεχί Ερπι. ΥΙ ρ. 900, 95 
πυοτ]ε[οτέ Ιδέ βρύουσαν τὴν πηγήν, 30 Ἰδί ἄετ ππραβεεπάε Α{- 
ἀκεὶ πατ ἆαταις τα ετ]κ]ᾶτεν, ἀαδς εἴη πτερτϊηρ]ε]ιες ῥρύουσαν 

τὴν γῆν ἵπ Ἐο]βε ἆετ Ἠδπββεῃ Υετρ]εῖομαπρφ πηί εἴπετ εργπἀε]π- 

4εηπ ΟΩπε]]ε ἵπ οἴπο πήτκ]σοιο Οπε]ο τογπαπἀε]έ πιτάο. Ἀπῆ 
Ἠπάεί αἶει αὓετ Ὠεῖ Ερηταϊπιῖας ππά Ῥεί Με]ίας πεί ἀϊεξετ Τη- 

εγρο]αίοη ἀῑε απἆετο γετραπάεη, 4488 πιαη ἀά5 Εταῦ ρεῦῆ- 

πεί ππά Ίεει ρείαπάεη Ἰαβρο, παπά ἴπι ρτίεοβίδεπεη Τεχέ ππίεη 

ρ. 2050, 22, ἆαδδ πιαηπ πὶγ ἀἱε βαπάαΙεπ, οἆει πας] ἆεπι λο- 
αρμταδίοη (Μΐρπε 116 εοἱ. τ04) ἀἱο Βομα]ιο οὖετ ΒΗε[εΙ ἀατῖῃ 
Ρείαπάεηπ Ἰαῦ9. Όαες Πε; Κεῖπο σεταάπῖσε Εοτρήάαππρ ἆει 

Ῥαρο νοτΠερί, ετπε]έ 5οποπ ἆαταπς, ἆαδς Ῥτοσποτας5, πε]ομετ 

παςἩ ἀεπι πηγετίΒ]βεμίεπ ]μεπεῖας ἆεπ ἆοϊαηπες βεῖπεπ (εῖδί 

νητ]κ]ο απ[ρερεη ]8εί (απίεπ ρ. 164, 9) ππᾶ ἆαίετ γοη ἆοτ 

ΦίαπΏαπεΙο εο]ηγεῖρε, ἀοοῖ γοη ἀεπ Βαπάα]επ, ππά Ἀὶοείας Ῥα- 
Ρη]αδο τοι ἀ4επ ΚΙείάετη πι 5οηδί Ίεετεῃ ἀταῦ σα ετζᾶμ]εη υνῖβ- 

Βεη. Ὀα8 Ίεετο αταῦ, τοῦ πγε]επεπι Απραςιπ αππᾶὰ Οµτγεοβίοπιπς, 

4ϊε Οοπεϊ]αγᾶίετ γοη 401 παπά 449, ἄτεροτ Υοι Τοπτβ ππά Α0- 
ἀϊαβ ποεῖ πΙομίς ψίβδεη, Ιδί Ζαπᾶσ]δί Ὀεῖ Βρηταϊπαῖας ππά ποσ]ι 

εί Με]Πίας εεμ]εομέπίπ ]6ει3). Ἐπεί ερᾶίοιτ πετάει οΏπε 5οη- 

Ῥευτίπεῖεπ. ΑΠετάίηρς αρτῖοΏέ βεποῃ Ερηταϊπήτς (απίεη Ρ. 2141, 19) τοπ 

μύρο». Έτθσοτ νου Τοιτβ βρεῖομέ ἄαγον ἵπ Βεζαρ απ{ ἆας ἀταῦ ἆθθ Απ- 
ἄτεας (Ρ]οτ. πιατέ. 1, 91), πῖοΏε ἀεΒ ύοἴναηπεβ. 

4) ΒορμοςίθΒ, (Ιοβ8αΣΥ οἳ Ἰαΐετ απά Ὀγχ. τοεῖς (Ἠοπι. οἳ ἐἴιθ Απιετῖ- 

ση ασαᾶ. ΥΠ) Ρ.582: τὸ ἁγίασμα α δρτίπᾳ οἱ τοαίεγ τεριαίεᾶ Ἰιοῖψ εἰο. 
οἳ. Ώπεβηρο Ρ. 11 8ᾳᾳ. 

2) Ὀετ Απδάταοζ ἀθθ Με]Πέα5 /ουεα ἔα ρίεπα, 5ο.γο] Ἐτάς οἆςι Μαπηα, 

πεῖηέ ἀαβεε]ῦο. Ώα8 Μεποῖορ. Βαδίηϊ Ῥοτρβγτος. 1, το Ἰαί σαπι 26. Βερέ. 



κο ον μέ. 

ἀει]]ολεπ Ναίπεηπ Βαπάα]επ, Ῥομι]ο οὔετ ΚΙείάεν Ππεϊηρο]ερί. 

Ώϊ6βο ϱαη7ο Τταδιάοη γοπ Ιεείθη οἆθι 6οραί γίο Ίεριοη ἄταῦο 

βίο]έ πι ἸλιάειβαργασοἩ πι ἆαι ἄ]ίοτοη ΤνγαάΙίοη γοη ἆοι δίαιῦ- 

ᾳπθ]]ο. Ὠϊοβο βείζΐ γοταΆβ, 4.88 ὀομαηπες Ιερεπά παπά Ιεἴρπαίρ 

ἵη ταβο τί, Ίεπο Ῥοπαπρίεί βείπο Ιείρμαβίραε Επίσ]κπηρ 1πβ 

εηβεῖί. Άῦοατ οἰπῖς αἰπά Ῥεϊάο πιγΠο]ορῖδομο Ἰάθοπ ἵπ ἆθπι 

Ζννασις, ἆεπι Ἠοτίε όθβι ἆομ. οἱ. 232 σοτεο]ί Ζα πγοτάσῃπ. Ὠϊο 

βοοπ οί Τοτήπ]]]απ ἀἄπιπιεγπάο Ὑοτρ]είομαπρ πέ Ε]ίαβ πά 
Έποο] (οΏαῃ Ρ.ΟΥΗ Αππι, 2) ἵγαν Ὀοετοσβρί αποἩ Ῥοί ἀει Ἀ]ίοτεπ 

ΤναάΙμοη γοπ ἆθπι ἴπι 0ΤαΡθ αἰμπποπάςεη ΑροβίεΙ:; αὖει ο Ίαρ 

ηςἨθ, αἩξδ ἀϊθβοτ Ὑοτρ]οϊοπαπρ οἶπο αοἱυδίᾶπαϊῖρο Βαρο 7 ϱ6- 

βίαΙίοη απά ἆθπ οπαππθς παῖέ Ταῖῦ απά Βοαοῖο πο Ίεπο α]αεία- 

πιοηί]ομθη Μᾶηπποει 1πβ ἀθηβοῖί νογβείζέ πετάση 7α Ἰαββεῃ, οἨπο 

ἆαβδθ ο; ἆθεηπ Τοά βομπιθο]ίοΣ). Ὠἱα Απαρ]οϊομαηπρ πιῖΐέ ο]. οἱ, 96 

πατάς ἆαηπ βοἩν οἰπίασ] ἁαάπτοιἳ Ῥονγοτ]αίο]]ρί, ἆαθ πιαπ ἴἨπ 

Ὀοί ἆαν Ῥαταβῖο Πὶν οἴποηῃ Μοπιοπί ἆαπ Τοἆ 5οἩπιθοκοη 16882), 

πγὶο 86ηοῦ Τογίπ]]αη, Απιζιοριας ππά αἶ]θ, ππεἰοπο Αροο. 14, 5 Π. 

αἳ{ Ε]ίας παπά Ἐποσμ ἀθπίείοη, ἀἱο Αππαμπιθίθ]απς ἀἱθβαι πηῖέ 

ἀαπι αἱ]ρεπιοίποη (πθβοίᾳ ἆαι Ῥίετρ]ομ]κεῖέ απβρερ]ίοπσεη Παίζει 3). 

οἳ, ΤΠ, 146 παπι 90. σαπὶ αποΏ παν ἆας φοΏ]οο]έλίη Ίθοτο ἄπαῦ οἈποβ] 

68 ἀ4απεβροη νοη Ῥτοσποταβ αρηᾶηρί, ποταιί αιο] Ἠϊοι ἀῑο Ἐτοισ{ὄτπηῖρθ 

(οβίαΙί ἆθβ ἄταῦες Πηγγαῖδί; ἆαροροη Ζ1πι 8, Μαϊ (8.οΏθη Ρρ.ΟΥΠΙ Αππι, 2) 

4ἱο6 Μαπηαββαρθ. Ὠϊο Ὑοτίποϊίαπρ ἆθι Ὀοϊάση ῥαροη απξ ἀῑο Ῥεϊάθη ἆο- 

Ἠαπηθβίαρο Ὀθβίᾶαρί 68, ἆαδβ δἱθ οἰπαπάςγ πταρτὔηρ]ο ραηᾳ {τοπιά αἰπᾶ. 

Ὀουπίρεπς Ἠαί ἆθι Ἠοθάαοίοι ἀθ8 Μεπο]ορίαπιβ σ1πῃ 26. ΒερίΏγ. 4Π886Σ 
Ῥτοσλοχιβ αποἩ ἄθηπ Ἰεποίαβ σα Ἠαί]εα ϱοἸορθΏ. Ώαποθι Ἠαί ϱἨ ἆαβ κυρια- 

κῆς ἡμέρας ἐλφούσης, ἄεπ ΒοίοΠΙ απ οἴποῃ ο ὔἴπροι, Μάπποι ταῖς ἀθγδί]ι- 

Βο]αίίθη σπι (ταβθη πηἰ(σαπθῄπιθη, ππᾶ ἆαδ ΑΕβοπιοάβιγοτί εἰρήνη ὑμῖν 

ἀδελφοί. 

4) 8ο ααοἩ Ἡἱρρο]γίαβ-Ώοτοίπθιβ (ΟΠτοι. Ῥαβομ. οᾱ. Ὠϊπάοτί Ἡ, 196: 

Γαρατᾶθ οοπβί, ΔΡοβύ. Ῥ. 285) αππᾶ ἆοι Μείιαρταβί, (Μίρπο 146 «ο]. 

104). --- Ὠϊοθ Αγτῖβδοιο (θβδοπίομίο οί ηρΠέ, αροοτ, οίβ 1 Ρ. ΊΟ Ῥ6- 
βηᾶρί βἶοἩ πηῖς οἶποτ {αϊηπθτοη Απάθιίπηρ, Ἱπάσθπι βῖθ ἆαεπ ἆοπαππθϐ πθ 

ἆθη Μοβοβ γοη οί ]ᾶββί Ῥοβίαίίεί νγοιάση. Ὀοὐτίροηα οξ. ἀῑο Αππιοικαηπσος 

1. 27α ρ. ΟΥΠ. -- «Ὀαιπίέ Ῥοτίϊητί βἷοἹ 2οἩ, Μαϊαί]ας (1. ΧΙ εᾱ. Ῥοπη. 

Ρ. 2609): καὶ ἀφανῆ ἑαυτὸν ποιήσας οὐχέτι ὤφθη τινὶ καὶ οὐδεὶς ἔγνω, 
τέ ἐγένετο ἕως τῆς νῦν, καθὼς ᾽άφρικανὸς καὶ Ἠϊρηναῖος οἳ σοφώτατοι 

ἀγεγράψαντο. Διί ἀΐοβει Οπθ]οππας]ηνοῖ ἰβέ Ὀοί Μαἰα]ας ρατ πἰοΏίς σα 

βεῦθῃ. Ἐοὶ Ιτοηᾶαβ παπά ΑπῑΚΑΠΙςΦ γηϊτᾶ ος πις ἆαβδ νοτ]οτ Ἠοίατ]τίθ ϱθ6- 

{απάθη Ἠαβοῃ, ἆβθ «οπαππεβ Ῥίς ζαπ 9. ζα1το Ττα]απς ρο]θορί Ἰαβο. 

2) Ὀπτίεη Ρ. 2411, 8 8ᾳᾳ. ππᾶ ἆαβ ἀοτί ΟΙτίο. 

ϐ) ΟΡρ6υ Ρ. ΟΥΠ Αηπι, 1. 9. 
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Βἰππ]ος ἵναν 68 ου8έ, πᾶπι]ο]Ὦ οἶπο Απιεῦαης ἀἆοτ Ιάες, πε]ο]α 

ἀϊεβοπ ἨΜγῆνας οιχειρί Ἰαίία, Ίπεπη Νἱορίαβ αιβἀτιοἰκ]ο]ι Ῥοβίτ, 

ἀᾳ8θ ολαππος νο Ε]ας οπο Τοά ρεηπ Ηπηπιε] ϱε[αἩτοη οἱ, 

ππᾶὰ Ῥολαπρίείο, εγ πεί γἰειπιονς πππ/ε]θας πας] ογΠίοεπεη 

Τοάο Ιείρ]οῖι γετ]κ]ἒτέ ππά πο Ματία πο Ῥαταᾶίος γετβδείσέ 

πιοτάθη 1). ἈΏαδκοείθο Βείσέ βοποῃ Ῥτοσποταβ, Ἱε]οπεπι Νϊοείας 

αἶεῖι αη5ομ]]οββέ, Υογα1Β, έπη ϱἵ ᾖο]αππος βίοτΏεπ ππά ἀἆοοῇ  βο- 

{ουί βεῖηπ ἄταῦ Ίοευ βεῖῃ Ἰᾶβεί. Αα ἀαβ πγαΓ ΙπΙπΙΘς ποσο υγθ- 

πῖρει αὈρφεδο]ππασἷί, αἱδ πεπη Ρεί Ερ]ηγαἰπιίας ππά ἨΜε]]ας, ἴπι 

βτἱεσλίδεμεν Τεχί ας Έτρπι. ΥΙ ρ. 200, 99 86. ππᾶ Ρεῖπι Μείαρητα- 

βίοη ἀῑαε Ὀθείάεη οοπουττἰτεπάεη Ώαρεηπ γοπι οπ]επάεηπ (ἄταβρα 

ππά νοπι Ίεοτοῃ ἀταῦο οοπιβ]πϊτέ Ὑγατάεη. ΌὨοτ Ιεπείαπίδομε Τεχί 

σαι 4Ώ αἷ]ο ἆεπι πηδομπ]άϊᾳρ. Επ Παίίο βἶοὮ ἁαπῖί Ῥερηβρί, ἆαδβ 

ᾖομαηπες απί ἀἱο ἀεπ]κῦαν φαπῄϊοκίο είπα οπο Καπιρί ππᾶ 
ΒοἨπιθι7 βεἴποῃ ],αὶῦ ἵηπ ἀῑο Ετάς, βείπεη οῖςί ἵπ οΗε5 Ηαπά 

ΕεβεΏεη Ἠαβο. 
Ἠαί βἰοὮ ππηπ απ ἀἴθβεπ Ῥαποίο αποΏ πας] Βεϊίεη ἆατ ἵπ- 

ποτεπ τες ἀῑο ἆπτοι ἀἱε ογἰοπία]βεμεηπ Ὑαγβίοπεη οεγΠα]ίεπο 

(εβία]ί ἀες Βεμ]πβεες τον Ἐχτρπι. ΥΙ αἷςξ ἀῑεο πτερτϊηρ]οηο Ὦ6- 
πᾶ]μτέ, 50 γοτάίεπεηπ ἀἴθεο Ζεαρεπ Πθετπαπρί ἆεπ Ύουζαςβ, Ἠ- 

πιεπ{]]ο] ἆα, πο βἱε εἴπεη ἀορπιαίδο]ι απηεἰὔβείρεη θἀαπκεη αἰ]οίπ 

επί]α]ίεπ 7. Β. Ρ. 246, Τ, αΌετ απο ἵπ Ῥεσαρ απ ἀας Ηιδίοτίβεμο. 

5ο ἵπ ἆθπ Σηεϊίοη Ἐα]] εἶπει ριὔββοτεη Αὐγγεϊεμαπρ ἀθ5 Ρτῖθ- 

ομίβεπεπ Ταχίε. Ὠϊο είπα 4εν Βίτῃας (Ύεταβ) πε ἆἀαπι 

Ἰεε[ιδεϊπαππεη Επίγομος Ζαπι Γἰακοπα5 ἀετ ἀεπιεϊηάς γοη ΕΡΙ6- 

βπ5 ππά ἀ4ετ Ηιηνγεῖ απ{ ἀεβεεπ Ματίγτίαπι βίδτί 4επ ΖΠαπΙΠΙΕΠ- 

παηπς (ππίεη 7α ρ. 944, τ). ἘΒ Ιβδί οἶπο Ατί τοη ΥΘΙΡΏΘΒΒΕΙΠΗΡ, 

ΨΙΕΠΠ 1Ἠπ ἀετ οοᾱ. Ρατῖς. 14605 (απίεη Ρ. 191, 98) Ζᾳπι πρωτό- 

Ὄρονος, 8ἶδο 21πι Βϊβε]ιοί ϱοππείμί Ἱγετάεη δεί; ἆεπηῃ ἀαάπτοι 

πητά ἀἶεξο Ηαπά]απρ ἀ4ε8 Αροβίε] αἷς ΒεείεΙαπρ δεῖπες ἈΝασς]ι- 

{ο]βετς εἴπίρειπιᾶββεπ ροεϊρηποί, οἵη Μοπιεπέ ἵη 4ετ ΑΡεοβίεςς- 

βοοπο 7Ζα Ὀϊ]άεπ. Α0ετ εὔεπ ἆατατα Ιδί ἀῑος Οοττεσίατ ἆθβ τεἰαςν, 

αὖετ ἀοεῇ πεΏέ στον Ὀταρτθηρ]ίε]οη. Ἐίπο αἶίο, ηαχ ΥοἩ 

Ἰεποῖας Ἠ]ει πὶομέ απκάτίε]]ε] Ῥοσειρίο Τταδιᾶου γον Βἰττηαβ 

αἱ ερ]ιεειπίδομεπι Ὠϊα]οπας δέ Ἠ]οτ ἵπ ἆθπ ρτϊεσλίβο]εη Τεχί 

εἴπρεβοποῦεπ παπά ἵπι Ῥατία. 1468 υγεϊετρεΏ]]άεί Ἱγοτάεηπ. Ἐῑπα 

απάετο Τταδϊᾶοη τοι αἴποπι Ἐπίγομεςβ οἆετ Ἐπίψολβίας, οἴπαπι 

1) ΟοπιβεβΒ, αποίατ. πονῖδθ. Τ, 963 ο. Όεβροτ βεΐπο Αὐλάπρὶρ]οϊέ 
γοη Έτοσποτας 8. οΏεη Ρ. ΧΙΥ Αηπι, 4. 



- οχηπ -- 

Φο]ή]ον ἆθβ «ο]αππεβ, ἩθΙοΠες παοἩ ἀθββεη Τοἆ Ζαπι Αροβίο] 
Ῥαπ]αβ βἰοι ΌΏδρεβραῃ, παςἩ εἶπαπι βἱεργθῖοἨ ὩΏοβίαπάσπαη Ματί- 

{γπίαπι Ερμθδς ποσο] εἰππια] Ῥοβιομί ἸαθςΠ, ἆαπη αΏογ ἵη β6ἶΠπο6ί 

γαἰογείαάί Βεβαβίορο]ς ἵπ Ετγιεάση ϱεβίογΏοεπ 'βοίπ βο111), πιΠββ 

προ υγ]τ]« Ἰαῦεῃπ. ΠὨαάπτοι οτί βο]λοαῖηί ἆαι Βίας (οἆςι 

γοταβ), πε]ομοτ ἵπ ἆεπ οοπίεπ Εταβπιεπίθη ἆ468 1,οποῖας παν ἀἱθ- 

ΒΕΠ Ναπποη {ᾶρί, 7α ἆθπι 7ηΥαϊίθηπ ΝαΠΙΟΠ ΡΕΚΟΠΊΠΙΕΠ 7α βείη. 

8. 9. Ῥίο παν ἀπγοι αρᾶίοτο Βοαγροϊίππςεη ππᾶ. ΑπΙΙ- 

ΥΠΠςΘΗ Ῥοχοαισίθη Βίῆοκο 4ον ο ο]απποδασίθῃ. 

ΒΏατοἩ γοτβίεπεπάο Ὀπίετβασομαηραη ΠιΠββ 68 ρετοοβ/{ετρί 

βεἰπ, ἆά89 Ιον Ἰἴθει 4.8, πα Ὠοαῖ Πεποῖαβ ήπΙδομεν Έτρπι. ΤΥ 

υπά ΥΙ ρερίαπάσπ Ίνα, υγοπὶρβίοηβ οἶπο Ἰκαο Πευειαίο]έ παοῖι 

ἀοπ Ιαἰεϊπίδοποη Ῥοααιρεϊίαπρεη ϱ6ρεβεηπ Ἰαρα. 15 ἆαδ, Ἱοτίη 

ΑΡάϊα8 ππᾶ Μοα]Πίας Ὀοαγθίπββπιππεῃ, του Ῥοϊάςι ἀἄεπι Ια{απί- 

βοιοη 1αποῖας οπί]ε]πί, 5ο Ἠαί ποπ 6ο ἹὈεριϊπάείει Απ- 

βργιο] ἆατατῆ, ἵπ ἀἱθβοπι ΏαοἨ βρᾶίοβίοης ἵπι θ, ζαμγπαπάοτί ϱ9- 

βίαπάεη Ζα Ἠαῦαη, αἱβ ἆοιτ Ιπ]α] νον Έγρπι. Ἡ; ἀαπῃπ πΙτρεπάνγο 
Ι ἀἱο [ευοενοϊηεΙπιπιαπρ πβοιθη ἆαεπ Ῥεϊάεη Ῥοαχροϊίθγη 50 

βεπαα υπο Ἰήοι2). Αῦεν πασομάσπι βἰοΙ Πθταιβροβίθ]]έ Ἰαί, ἆαβα 

ΑΡάϊα8 παπά Μοα]ηίας ἴπ ἵἨτοπι Πμοποῖαβ Ῥεταῖί ϱεἶθβοῃ Ἠαβεη, 
πα Ααριδίπ ποςἩ πὶοπέ ἁατίπ {απᾶ, ππᾶ ἆα {ετποτ ἵπ ἆαι πι 

4ἱο Μια ἆος 4. ζαἩινμαπᾶοτίς οπίδίαπάεπεη Ἰαἰαιπίβομοη Ὀεροι- 

ΒοίΖπηΠΡ γοη ΑπίαηΡ 4η Ὠϊπρο βοβίαπάθη Ἰαβεη ΚΟππεΠ, ἸγεΙο]θ 

ἀαεπι ογἱεομίβοπαεηῃ Τοχί Οἱ ἁαλῖπ ποσο] {οπιᾶ Ἡατεη, οες Ἀροι- 
παπρί {;επιά Ῥμθβετ, 8ο Ῥοάἑτίεη ἀῑο απίει Έπρτι. Υ ζπβαΤΗΠΙΘΗ- 

βεβίε]]ίεη Μαίατίεη οἴποι βουρ/Π]Ηρετ Ππίογεποηιης. ΑΡάϊα8β παπά 
Με]]ίας ρεῦεπ οἶπο ρἸαεϊομ]απίοπάα Επ]οϊίαπρ ἆας Ῥετίολί6 γοπι 

Τοᾷο ἆθδ 1 οἸαππεβ (απίεπ Ζα ρ. 98 Έχρπι. ΥΙ). Όαβε ἀἱθβο ἵπι Ἰα0. 

1μεποῖαβ γοη Ίθμον ροδίαπάση Ἰαῖ, γ]τά ἀαάπτοἨ ῬοβίδΗρί, ἆαδθ 

4ϊο αἰίοη Ῥίρ]βομεη Ῥτο]οβο, ἆαι απροβ]1οὮ απραβΙπίβο]ο Τγασίαί 

ππά οἶπο αἶ]οπι Αηβομοϊπο πασ] οο]ίααριβἠπίβο]ιο Ἰκατπο αεἀολί- 

πἱβτοάο αἩ{ ἆο]απποβ»δ) ρ]οιομία]] ἆας Ὑογαιβπίββεη ἆ9θβ ὦᾖο- 

4) ΜεποΙορ. Βαβί]ϊ ῬοτρΏγτορ. ΠΠ, 217 παπι 24. Απριβί. 

2) Ρίο Ἱτροπά Ῥοαολίθηαγοθιίπθη Αὐγγείοπαπρθν ἵπ Ῥοσαρ αέ θα Ἱη- 

πα]ί βἰπά σα Ἐχρπι. Υ ποῦτί. 

ϐ) Μαϊ, Νονα Ῥ. ΡΙ01, 1, 1. 450: ΌῬοδί οπω]έας αιίεπι ἐγοωἸαξίοπες εί 

απιφμδίίᾳ8 ΡαδδἱΟΠΕδΦ 6, φιιᾷδ Άγο ποποίπε Ο]υγέδέὲ θιιδέὑπιιέ, οι ἑαπι υαϊᾶςε 
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Ἠβηηςς γοῦ βοἶπεπι Τοὰς Ἰογγογπεῦοῃ, παπά Ἴγατ απ Βίε]]θη, ἀθ- 
τοι αοηβίρει Τπ]α]έ Ὀοεγεῖίς απί ]μεποῖας σατεἰκσεβΏτέ ἰ8ί. Τη 

ἀΐθφει Εἰπ]εϊίαηρ νὶτὰ Εἰοκαίο]ί ϱοΠΟΠΙΠΙΟΠ απ ἀἱς Ὀεῖ Α. ππά 

Μ. πππηϊέε]θατ γοταηρβελεπάο Απραῦο ἴψοι οἶπο σα 1μευτείίεῃ 
πηά ἀοοῖι σα Ἐλμτεν ἀθ8 «οἴαππον ετυαπίε Βαεί]ϊσα, ἴπ Ἱε]εβοτ 

ες ἆαπη απο ἆεπ Ιείσίοεν οεράϊοηκί ρε]α]ίοι ππά βεῖη Τ,εΌεῃ 
απβρε]λαπολέ Ἠαῦεη οἱ] (5. ππίεη Ρ.208, Τ πεὺδί Αππι.ο[ Ρ.ΧΟΠΓ. 

Ώαβς ἀῑοα πὶο]έ ἴπι ρτεελίδε]πον ]εποῖας Ρεείαπάεη Ἠαθεη Καπ, 

ετρῖεὈί οἶοῦ απ. Ἐτρπ. ἩΙ ρ. 240, ὃ κα. ἨΏατηαςὴ Ἰαί ἀετ ΑΌ- 

βοελ]οάςροίίοβάϊεηδέ ἴπ εἴπεπι Ῥτϊναίμαις αἰαρείαπάεῃ, ἹαΏτ- 

βολεϊπ]ῖοὮ ἵπ ἀεπι ἆος Απάτοπίκας, ντο ᾖομαηπος εεῖη Οπατήες 

Ἰαέο Ἐτσπι. ΤΥ Ρ. 201, 2. ἸΒμτεπᾶ αἰοῖ πας] Με]ίας «οἴαη- 

π68 ἵη ἆετ Βαφίΐσα αποῖ βαῖη Εταῦ ρταῦεῃ ]δαί, ππῃ δἷοῖ ἆαηπ 

Ἠϊπεϊησα]ερεη, ϱε]μέ ες πας ἆοπ ρτίοεμίβεμεν ππά ογιεπία]βοἸεη 

Ζεπρεηπ ου Ἐχρπι. ΥΙ απς ἀεπι Ἠατς, πο ἀετ Ιείσίε οεβάιεηεί 

αίαΜ{απά ππά βἰε[ετ]οί αποῖ απς ἀετ Βίαάί Ἰήπααπς ζα ἀ4ετ Β6- 

ριᾶυπὶβείᾶείο οἶπες ερ]ιοβίδειεη ΟἨτίκίθι, ππι δἰεν ἀοτί ἵπβ ἄταῦ 

τα Ἰεσεπ. Αγάΐα5, πε]εῖος απο Ἠΐετ βἰεῖ αἷς ἄετ ἴπι Απεάταεκ 

πιαηοΏπια] {ταίθτα, αΏθι ἵπ ἀετ Βασ[με ἴτεπετο Ζεπρε ες Ιαξεῖ- 

πίβεπεη Τ,εποῖας οτνγεῖκέ, 7εϊσί ποςὮ ἀεπίῖεὮ ἀῑε Ἐπρε, πε]ε]α 

4ετ Ἰαίεϊπίδείε Τευετεείτει πηξίεμίέρας Ζα πιαόπεη νετεᾶσπηί Ἰαί. 

Οὐπολ] πᾶπι]ῖοι ΑΡάῑα8 εΏεηξο πο Με]ίας απς 5αἴπετ Ωπε]]α 

πὔτη]ει αΏφεδεμτίεθεπ Ἰαία, ἀα5ς ἀἱε αβειπιρίο ἀες «/οἴαππεβ 

πηπά ἆ4ετ Αὐεοβιεάβροίοεβάϊεηξί ἵπ Ίεπετ Βαδίϊσοα βία Μέρείαπάεῃ 

Ἰαῦε 1), Ἰ8δεί ει ἆαππ ἆοελ ἀεπ ΑροβίεΙ πηί Βιττηας παπά Απάοτη 

2ατ Ῥε]υαίρεείαίπης Ἠἰπαπερεμπ, αἶδο πῖσολέ ἵπ ἆ4ετ Βαξί]ςα 

αίετῦει ππά Ώερταῦεη πγεγάει2). Ὠϊθβει Βε]υφίπγιάεταργασϐ, υγε]- 

εἶετ Ῥεί Με]Πίας πΙεμέτα Επάεη Ιδί, πιπςς, ντεῖ] εν βἶεῃ ἀ4ετ ρτῖθ- 

εἩίβοπειν ΟΩπο]α πᾶμες Πε, ἴπι Ἰαεἰπίδεμοιυ Τμοποῖας ἀας Ὁτ- 
αρτΏηρ]ίεμο βεῖπ, ἀἱε Τῆραπς ἆες ἸάετερταοἨς Ρεῖ Με]ίας, 

8επες εσδεί, αἆ ἀοπιίπαπι ἄε Ίος πεωπᾶο πεφγανίέ .. . « «ο]καππεξ ΕΓΦΟ οιέη 

ἔαπι αεἰαίε πἰπια οταναγείµγ, αἲξ ἀἰδειρι[ίς δις, μέ Γαοεγεπέ εἰ Γοδεαπι. 

Φσέιωπ εἰ εγαἰ α ἀοπιίπο, αμα αῑε εξδεἰ τεεεδεµγιδ. ἜἘαεία {ίαφιμε /οδεα 

Φτοίεοῖέ 8ε ἵπ εαπι εἰ δίπε ἀοῖογε αἰίφιο τεάαἰάϊ αρἰγίέιση διπ. Ὠϊθ 

Πὐτίρεν Φία]]ει 8. ππίεη ρ. 207, 14 8ᾳᾳ. πεῦδί Αππιετκπησεη ππά οὔθη 

Ρ. ΧΟΥΠΙ 8ᾳᾳα. 

1) Πιη αρ. ὓ, 2ἱ οχί. Ρ. 580 βα.; ο. 22 Ρ. 581 8ᾳ. οξ. Μειίαβ 

1. 1. Ρ. 621, ππίεη σα Ρ. 258, Τ τ. βἱεῖοι ἀἆαταιί σα Ἑχραι. ΥΠ. 

9) Ηϊκι, αρ. Ὑ, 23 ρ. 84. Οἱ. ἄαξερεηπ Με]ίας Ρ. 622, πο 4.5 

Εταῦ ντο] ἵπ ἄετ Εἴτε]ο πεῦεη ἆεπι Αἰίατ ϱερταῦεη πητά. 
Αοΐα δοαπυπῇ». ι 8 



-- ΟΧΙΥ -- 

πποάπτο] ἄῑο Αβποίομαπρ τοπι ΟΗρίπα] τσο]]επάς ἁπτοιροαινί 

1, ἆας βραίογο, πγαἰιτεοποίπ]οἩ ἆθρ ΜαΙ]ίαβ αἶβεπορ Ἰλοτ]ς. ΑΡοι 

πος] ἀθιέ]ίο]ος Ῥουνοῖδέ ἀοι Βο]υοίνγ]άογαρταο] ἆοδ Αὐάΐας ἆ, Ἱ. 

αὖοι Πΐοι 4ος Ἰαἰοϊπίκοπαετπ οποίας, 4488 ἵηπ Αβαἴποπι ϱγἱ6ομίβοθη 

Οµἱρίπα] νοη Ίθπει Ῥαβί]σα Ἰκοῖπ οτί ϱοβίαπάσπ Ἰαῦ. 
Ο5 παη. απί Ῥοσομπανς ἆθδ Ἰαίοιπίδοποι Τμοιοῖαθ αποἩ ἀἱθ ᾽ 

Βεἰεηνιπς 468 Οὐοιρτϊοβίοι5 Απἰβίοᾶσπιοβ τιπᾶ ἆθ6 ΠΑΠΙΘΠΙΟΒΟΠ 

Ῥτοροπβα]ϐ παπά ἆῑο Φευείῦταπρ 4ος Απίοπιρίοπιρο]ς σα βοίΐποη 182 

Ἡ/οηη Αο]οἨ ας ϱε]οροπίῆοποι ΒεπιαικαπρεἨῃ ΥοΠου Ἰ]ατ ἰβί, 

ἆαβφ ἀἱο ργϊοοπίδοηθη «οἰαπηθβασίοη πἰοΏί οιβί απι ἘἨπάο ἀ9β 

ὃ. ΦαγΏππά οτί σοφοἩγίεΏαπ βοῖπ Ι«6ΠΠΘΗΏ, 80 ΚαΠΠ αἲο] ἵπ 4θῃ- 

κε]ῦοι ἀἱερο Εᾶλ]αηρ πἰοηέ κο, Ὑο 5ἱο απ Ἰαΐοίηίδομ γοι]ἱορί, 

βοβίαπάσπ Ἰαῦοῃ. Θο]απρο ἆον Ατίοπηϊκέεπιρεὶ σα Ἐρβ]ῃθβαβ οἶπο 

θ]ᾶππεπάο «βίο ἆθβ Ποϊἀπίκομεα Οπ]Ι15 ται, Κοππίοθ ΠιαηΠ 80 

πὶο]ί ἀἱολίοῃ. ᾖΖοιβίῦνί αΏοι υπτᾷο ἀον Τεπαροὶ οτβί ἵπι ο. 962 
ἀαγο] ἀῑο ἄοίμεη. Νασλμάσπι ἆαβ ϱοβολείεη Ίαν, ππά νο]]επᾷς αἱς 

ΠΏ ἴπι 4. φαμγπαπάστί απβης απδ ἀαεπ Ἰὔρίίομει Μαϊοτῖα]ίοι 

468 Τεπιρο]ε οἩτϊκέ]ῖο]ο Βαπίου απ(α(Ἠτεη, ἆα Ίαβ 68 παἱο ἆεπ 

οάαπ]καη, ἆαθε ἆει ΟΠηκίοπρ]απρο ἆαπι ἀδίσοπάϊἱεηρί ζα Ἡρῃο- 

βιι6 οἵηπ Επάς ϱεπιαομί Ἰαβα, ἵπ ἀἱε Έουπι ζα Κ]ε]άσπ, ἆάδ9 ἆοὶ 

ΑΡοβίο] τοπ Ἐρῃοαρας ἆαπ Αὐίσοπίεπιρε] ἀπτομ βαίπ οτί πονείδτί 

παθο, Φο ἀῑολμίοίο Ῥτουμοταβ, πβμτοπά ἀῑο αγτίδοι οτΠα]ίοπο (6- 

βο]ὶο]ίο 468 9 οἴαηπθς αηνογρ]θἰοΏ]ίο αἰπηίσοι ἀῑο ἵπι Αγίοπηίς- 

Ρἱά ππομηεπάση Ὦᾶπιοπον 1Ἠτοη Ῥηϊοβίοετη παν Ἱποίββαρον ]ᾶβί, 

ἆαβς οἶπβί ἀἱο Ἠδίίο ἀοβ 6ομαηπας απ{ ἆοπι Βειρο Ίμτεν ἀατίῃ- 
{ογ]ἱαροπάθηα Τοπηροϊ ποτβίῦτοι Ἱοιάο1). ΟΡ ἀϊθβο Β4Ρ6 Ἰσπια]θ 

ἵη ἆσῃ οπἱοσ]ήφο]ση Τ,οιοῖπβ Ιπίογρο]ίτε πνοιάσα δέ, οιβομοϊηί 

1) τσΠί, αροογ. αοίβ Ι Ρ. Ὁ ΤΠ, 46. Ναι ἆαφ ΒΙ]ά ψὶτᾷ πουκίδτί 

ΤΠ, 46 ππᾶ ἆἱο Βονδ]κοετιπρ Ὀοϊοιτί, -- Απο ΟἨγβοβίοπηθ πγθῖβθ ΠΙοΠί8 
γοἩ Ζαιβίῦταπς ἆθφδ Αποπήρίαπι ἀπτοῖ Ζοπαππθϐ. Τη οροπίμοϊ] ἀθηκί 

6; αἶοὮ ἴνη τοβρ. βοΐπεη ἵπ Ἐρ]οβις ταποπάςη 1ο ποσο] ΙΠΙΠΙΘΕ 1πῃ Καπιρέ 

πηῖς ἀθπ ἀοτῖ Ἱαιδοπάσα Ώάπποποπ. Ῥοργηΐοη Ἠοιη, 9 η ᾷοµ. τοι, ΥΠ, 

4, 9. --- Ἰαοπη αΌθοιτ ΟΥ τοπ Αἰοχαπάνίοι ἵπ ἆοθτ οΌοπ Ρρ. ΟΠΙ 
ΆΑππι, 9 οἰδτίοη, ἵπ ΒΡΙΘΒΙΡ σο]α]ίοποπ Ῥτοάβίρί ἆθπ 6ομαππςοβ απιθᾶσί: 

τῆς τῶν δαιμόνων πλάνης ἐξολοθρευτά, τοῦ ναοῦ τῆς Αρτέμιδος καθαι- 

ρέτα, 80 Καππ 489 Ζγγοῖίο οἶπο τοάπονίδο͵ο Μοίαρμος Εῆχ ἆθβδ Ἐνδίετο απᾶ 

Ῥοϊάθρ οἶπο ἆθβ ἰταᾶιοπο]]οπ Απλα] οπἰίυθμτοπάο Ῥ]απίαθίο βαῖηπ, Ἰὶθ 

ἄθτθη πηΘΙΥΘΙΘ ἵη ἀἴοβον Ἠθάφ οι Ππάςθπ. Νοοι ἆθι Μείαρηταρδί Ι8ρθί 

ἄθη ΦοἩαηπθβ ἄοπ Ταπιρο] ἄοι ΑπιΑποποη Υου βοίποπι Ἐκί ποιβὂτοη, 

{οἱρί αἶδο ἆθπι Ῥτουποταβ, πϊομί οἶποι Ἠοοθπδίοι ἆθβδ Ἰθιοῖαβ (Μίρπο 

416, 088). 
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πιοῦ αἲς (γαρ]ίοι. Ἠί ννβκδον ροτ]ατρί π]ομίς γοπ ἀπτοπρτεῖ- 
{οπάστον ὙΨογάπάσθγαηβοη, Ἰγο]ο]ο ἀΐεβοι ρτοομίδο]ο Ῥοχί οτ]ίεη 

Ἠδίίο. Ὦβδ αἰπά ἀοοι παν Ἰοΐβο, ἵπ πγοπὶρ ἸΓοτίοη Ὀοβίο]επάο 

Αοπάστπηροη, Ὑο]ο]ο πα Βομ]αβεκαρ]ίοὶ ἀοξ ριοσμίδοπεν Οπρῖ- 

πα]ς πνίο ἆοι Ἰαίοϊπίκεμοη Ὀευοτεείσαπρ απαθ]ιᾶπβίς Του οἴπαῃ- 

4οι πας] ἆθπι 4. ζαμτηαπάςτί αηφευτασμί Ἱγοτάςη αἶπά (οΏεῃ 

Ρρ.ΧΟΥΠ-- ΟΧΙ): παπά ποςμ Ῥ]οίας πο ἀἱο Ὀγποάθη ἴπι Β]άσι- 

βἰγοῖί Ίαβοη ἆθπ πγοβοπέ]ο] απνογᾶπάετίεν Παποίαβδ. Επ Βεπγαίβ 

ἀα[Ἡτ, ἆαδςφ ἀῑο Ζαυείῦταπρ ἆας Αγίοπιϊβίαπις Ίεπια]ς ἵπ 4επ ρτίθ- 

οπίβείεη Τ,οποίαβ ἰπίοτρο]ϊτί Ἱπποτάεῃ βεῖ, Ἰᾶδεί βἶοί απο] ἀατατβ 

πὶοΏέ Ποτ]αϊίεῃ, ἆαδδ 4ετ Ῥατίς. 14608, πασπάεπα ες ἀῑο ΕᾶΠ]ΙαπΡ 
ἀ4α5 Ῥτοσποτας ἀατίθοτ (απίεη Ῥ. 49) πἰεάετρερεῦοῃ Ἠαί, ἆαπη 

4οσ] παςὮ ἆατ Ῥήο]κειν ἆθ5 ἆομαππες απ5 ἆαπι ΕἘχ]] ποςἩ οἶπο 

Ζνεϊίο Ζοιείῦταπρ ἀε5 Τεπιρε] {οἶδεῃ Ἰᾶβεί (απίεπ ῥρ. 185τ), 
ππά 7ύναν ἴπ εἶπεπῃ ΖπβαπΙπΙΘΠΙαΠἨΡ., Ίο Ιεποϊαπίβοηο Μαίοτίοη γοζ- 

ατΏοαϊίεί αἶπά 1). Ὠϊεβο Ἠβ. βίεμί απο] ἁατίη νετοϊηβαπαί απίετ ἆεΠ 

Ῥτου]μογαδ]βς. βοπῖα ππίοτ ἆαπ Ἱπάϊτεσίειπ ὄΖεασειπ {Ντ 1εποῖαβ, 

ἀαθς οἷο γοη αἶποπι τὔππίβεπεη Απίεπίμα]έ ἆαβ ζοϊαππος Ἱγεπῖρ- 

Αβίοπς οἶπο «ποσΚκεπο Νοβσ Ἰαί. Ώαρορεη βίαΠί πὶομί5 ἀετ Απ- 

παἨπιο ἵπι Ίορα, ἆαβδς ἆετ Ἰαίεϊπῖβο]α [,οποῖπβ Υοη ΑπίαΠΡ 4Ἡ 

ἀϊεδο (αοβοβε]μίε ρε]αὈί Ἰαί. Ἰεπη Ῥαπ]παβ γοη Νοια2) αἰπρί: 

Σιφέ εί ε Πρ]εδο ἐγιάεπίε ΠὨίαπα «οαππε 

6σεγπιαππι οοπι(αία 8Η, Φ1εΏΙ Πιοπιίπο (Ουγἱείὲ 

1πιρεγίαπς Γαιζιδ Ῥιδο ΒΗίΛοπε φαυΐΐ, 

80 ΠΠβ8 ετ εἶπα ΕζᾶμΊαπρ Ἀροτ οαἴπ εΏθπβο οἴππε]πες Εαοίτπι 

απβ ἀ4ετ αβεμεμίο ἀες οπαππος Χαππεπ, υπο 6ἵ 5ο ἵπ Βεζαρ 

απ{ Ῥαπ]α5 Αα. 16, 16--18 {απά. 

Ώει Ἰαίεϊπίδειιε ο] Ἠαΐ τοη ΑΠίΑΠΡ απ απο]ῖ ἀῑο (6- 
βοἨ]οἨΏίο Τοπ ἆοι γουαπάεἶππα 4οι ἨπίπεπρΏπάε] ἴπ ἀο]ά ππά 

4ει Βίεῖπο ἵπ Εάε]είείπο βοπἱο του ἀετεπ Βἰεἰκγοιπαπάε]απς 

1) Ῥατάθος παςη]οτ αφ Ἀάμοτο. Ὠίο Ετᾶμ]απρ Ἰδέ πῖομές πε ἆθτ 
ἀθς Ἰαί. Τ,εποῖαβ ροπιεῖη, ἴδί νῖο]πιεμτ οἶπο ἸΓιεάετιοῖαπρ ἀετ]επίρεηῃ ἆθβ 

Ῥτουσ]μοταβ. Ὠϊο Ιδο]τίο ΒίεΙαπρ ἀἴθβει Ἠβ. σεϊρί αιιοῖ ἵἩτ Ῥετίοδέ ἴρος 
4ἱο6 ΔροΚκαΙγρβο Ρ. 186. Ὠϊο Ἠς. βο]! 1669 απδ ἆαεπι Οτίοπί παςἩ Ῥατίβ 

Εεκοπιππεη βαίη (0αία]. Π., 928). ΑῦΌοτ πει πθῖβΒ, οὉ αἶθ οἆει ἀῑθ ἄ]ίετο 

Ἠς., απβ πε]οπετ 1μτ ἄεπ ὔομαηπθ Ῥείτεβεπάοτ Τη]λα]ὲέ αὈροαδεμτίορετ 

πτάς, πῖοπέ βεῖιτ παπο Ῥεῖ Ἐοπι, ἵπ Ὀπίατία]αεη ος ΒΙοϊΙθη ροβοἩτῖθ- 

Ῥεπ Ι8έ. 

2) Οατπ, ΧΙ, 95 ἵπ Ἐθ]ίοσπι (6ααπάϊ ΥΤΠ, 919). Τα ῬΏεσαρ απ[ βεῖπο 

Κεηππίπίς ἆ98 Ἰαΐ, Τεποῖας 8. οὔεπ ρ. ΟΠ π. ὃ. 
ο 
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Ρ. 906, 10 5αα. οπία]ίοπ. ΝΙολί πα ἆθτ βοροπαηπίο Ιδίάοτ Ἰκοπηί 
βἰο1), αοἶοή Ἐποᾶίαβ ἆει οαϊίβοποβο Ααριβίίπβ οἶθτί βὶο αἲβ 
4οηπ γοιπ ἆθπ Μαπιομᾶσιη ϱευταιολίει «ολαπποβασίεν2). Να 

οἴποι ΑπερίεΙαηρ 4η ἆαβ. 40, 6 σα Ἰαοῦ ροβία]εί ος ἆεπ ΑΔιβ- 

ἀγαο]ς οίνγας απάθίβ. Ἡοπη πιαη οπά]Πο] ἀἱο Ὀπιρθρία]ίαπρ ἀατ 

Έαῦα] Ὀοίπι Μείαρ]ταβίεη Ἰορί (Μίρπο 116 εο], τ09), 5ο ἆαιί 

ΠΙΔΏ ΑΠΠΘΙΠΙΘΗ, ἆαβ8 οίπναβ Ὠοειαγήρθ8 8οοῃ ἴπα: ϱγἱαοΠΙΒΟΊΊΘΏ 

Τιαιοῖα5 ροβίαπάενπ Ἰαίΐ. -- Απ Ὀνερτϊπρ]σμ]αίέ πιαοί Γεγηου 

ΑΠΑΡΙΠΟΙ ἀἱο Ίαηρο Ἰεάο Ἀροι ἆθπ Ιπάϊδοπεπ Βοβίίσδ) οιβί]ο]ι 

Ἱοραη 1ημτες Ῥεάσεπίοπάεη Τηπα]ί6, βοάαπη Ἱπερεπ ἆαι [ερετείῃ- 

βΙπΙπΙΠΏΡ: πῖς ἆσεπι Ὑγο]ί- παπά Ὀοβίνεταεμίοπάεη θῖκί ἀθς Ίμει- 

οἵπδ, οπά]ἱοἩ Ἡδβρεηπ ἀει Επβεσολίαπρ 6Π6β εγαηφοΙίβοπεη ΑΡο- 

Υριοπς. --- Ὀτδρτϊηρ]ίοι Ιδί νἱθ]]οῖοπί απο ἀἱο ΕᾶμΙαπρ 

γοηπ ἆογ Απίογποσκαπς ἆθβ ἸΠπεπβοΏπος Φίασίε"ς. Ὀεν Ναπιο 
Ι6έ πηγογ/Άπρ]σἩ, παπά αΏΌραβεποῃ γοη ΑΡάΐα5 ππά Με]ίαβ βπάοί 

βἰοὰ αἶη 716πι]]ο] οοη{αβ8εΓ ΝαςΙ]κ]αηρ απ ἀϊθεβο Ιαεἰρ]ίοιο Απίει- 

ποεκπηρ ππᾶ ἀάβδ ἀαπιί γοτραπάεπο ἀτεὶββ]ρίᾶρίρο Εαδίεη 71Πῃ 

Ζντεσ]ς ἆοὶ ϱοἱκί]]ομαεν ΑπίδΙνγεζκάπρ Λπεῖεν ο ἠπρ]προ οί 

18404). ὨὈϊεδεν βομ]οββί ἆαταη ἀ4εη Φαΐ: Ἠίδεπς {1εἰ]ίΓογιη 

Μαιιθίηι 110. δοζιπι εωαδίέ ϱογἱοιζωηι, δεῶ εἰ εοᾶεηπι Ὢγοδίγαίο ρο- 

οιίο ἵπ υἶίαε γεραγαυέ δίαίωπ. Ὠϊαο Ειᾶλ]απρ 8εΌεν ΑΡάῑαβΒ 

1) Μοπαπι. οίοάοχορτ. Βα8Ι]. 1569, Ἡ, 698: Μιίαυϊέ ἐπ αιγιη οἱ- 

φεδίγεδ ]γοπαάζωπι υἶγχφαδ, Ιίογεαε αφιιαθ δαᾶα ἴπ φεπώπαςδ; {εγιπι ϱΦΕΊ.- 

Οπαγι ]γαρπιώια ὧι Ῥτοργίαπι γεΓογιαυζέ παίιγαπι. Ὦαββδεϊθο 18ί νοει- 

βέπηπιθ]έ σι θβοη ἵπ ἆθπι πι Ιβίάοι Πρετμααρί {αδί Ιάἀδηιίβο]ιεπ Ῥτοιορ 

ἵη ΒΙρ]. Οαβίπ. ΠΠ, 2, 98. 

9) Ὀο Π4ο ο. ΜαπίοἩ. 40 (Ααριδί. οΡρρ. ΧΥΠ, 505): 1έ ίαπιεν 61 

ἔρδα οαγο Ῥγογνίεν Ῥγαεδεπίεπι ὕὑπιγπιαίεπι ]οεπιι αρρε[είιγ, εγεαέδ 

«ο]αηπεπι ἄε /οεπο αι /εοίδδε, εἰ ποπ γεάἰδ ἄειιπι οπιπιροεπίεπι ἄε 

6ΟΥΡΟΥΟ απζπια]ὲ αρίγίαῖε οοτριιδ Γαζεγε ρο65δεξ 

9) Ἐτρπι, Υ ρ. 256, 171--20 πορεί Αππι. Αὐάΐα8 Υ, 16 ρ. 061--- 561; 

Μολις Εαὐῦτίο. ΠΠ, 610--615. ἴπ ΒΙ0]. Οᾳαρίπ, 1, 2. 69 ἰβέ οἷο Ῥί8 αι{ 

πεπὶρο ΑπίαηρββἜίπο ϱο1]ρί. 

4) Απ ἆαβ Εαδίοη οτἰπηθτί ]οάοσᾗ πι; ἆθν Ίοχί ἵη ΒΙΡ]. θαβῖπ. Η1, 

2, 98: Ῥήάμαπι «φιοχμε Ῥγαεεερίο ροριί διωδεαυῦί εἰ γεάζυίυιωι ϱ0ΥΡ18 

ἑθίιωοίς γευοσαπίε απίπια γεραγαυᾶ. Βία ἀθφ Ζγγεϊίθη ΜάίΠ6Β Πεῖβδί 68 

ἵω ἆθπ Μοπαπη. οτέλοᾶ, Ἱ. Ἱ.. . πεδυίνιπι «ογρµ» ἑμυεπίς γευοεαία απίπια 

γεραγαυᾶ. ἨΏαππας]Ἡ Ὑᾶτοη ϱ8 7ο Τοάίοπειν/θοκππβρεηῃ. Αῦθτ 448 Καπ 
πὶοΏί ἆάδ Ὀναρτπρ]]οιο βαίπ, Ιδί αἱιοἩ Ίγερεοπ ἆοτ Βίε]ιπρ 4ο; Απηραβθ 

2ν/δομθη ἆθπι Ἠαπάθι πηῖξ αοἱά απά Εάε]βίοίποι οἰποιβοίέδ τιπά ἆθιη (1ἴ- 

Ῥουπθς απάχθιβοίί ηἰομί απβ Ἠο]κδίομί απί ἀἱο Ὀπιρεδία]ίππρ ἆθιτ Εισᾶ]- 



κ πμμ-. 

ππά Μο]έας 1}, παπά οἷο ππαθς β6ἸοηἨ Ἱπθρβοη ἀἴθβοι [ερεγοϊηβίϊπι- 

πιπης αἱς εἶπ ΒίΠε]ς 4θβ Ἰαἰοίπίκεμοεῃ Τεποῖας ρε]ίεῃπ. Ώου Ῥεμαῃ- 
ΡΙαΐς ἀο5 Ἐτοεϊρηϊεκος Ιδί πας] ἀῑεκοι Αὐεπά]ᾶπάετη Ερῄῃοεε», 

απο] πας] ἆσοπι Μείαρ]γαδίεν, ἆθγ ος ἵπ φοπἀετύΌατεγ Γπιροβία]- 

ίσης Ὀετίομίοί 2). Ὀαςδ ππιδς ἀάξ [ταρτϊηρ]εμα εεῖῃ ἴπι ερεῃ- 

φαΐ Τα ἀετ Ὑοτ]εραπρ παςὮ Ἠοπι ἵη ἆθπ ρτῖεομίεεμεη Αείεῃ Ραῖ 

Τιεεπεπάοτ[ ρ. 269 8ᾳ. Ώοεπη πο Κὔηπίεη ἀῑε ΑΡβεπά]ᾶπάες 
πες Έρμοαεας γοτ]ορί Ἠαῦοῃ, Ίνας πταεργὔηρ]οὮ εἶπ Ῥπῃπι Ώοπις 

παν Ὠιε]οπίπεη Αβεπά]ᾶπάοτ, Ἰπε]ομε επ τὔπιῖκεπεη Απίοπί- 
Ἰα]έ ες «ἑοϊαππες γοετμοιτῇεπεη (οΌοπ Ρ. ΧΤΙΠ εα.), βομνγεῖδεῃ 

δα: γοπι 1Ώεελοτ. ΑΏετ οὗ ἀῑο εεομϊομίο αἲξ αρ]ΏοβΙπΙΒεΒες 

Ἐτεϊσηϊς ἵπι ρτϊθεμίδομεῃ Ποποῖας σερίαπάοη Ἰαί, ἰδί {αςΗεῃ. 

ο φεμεῖηί οἶπε ]ῆηρετα ΒεἨπνεδίετ 4ετ Όαδο τοπι Οεἰπιατέγτίαπι 
τα φοἵπ, Ὀοῖάες ἨΜγίμει, πε]εμο αὖς Μαι. 90, 93: Μτ. 10, 99 
ϱΓπαἨδοη αἶπά. Ἰεηπη απ Υοη Ίεμετ ππίετ Κε]οἈ ππά Ταπίαο 

ἀπς Ματίγτῖαπι γεγείαπἀδ), 50 πιπβδίο πιαπ σα ετκ]ᾶτεῃ 5ποἸθῃ, 

ἵπηρ νου Ὀτπδίαπα Ὀεῖ Με]Πίας (απίεη τα ρ. 226. 26) τα εΓκ]ᾶτεῃ. θερετ- 

ἀϊθες Ἰναι Με]ίας ἀῑε Ὠταρίαπα ρατ π]οπέ σας νε ρεπιβοῖή, ἶδί αποῖι 

αἰε]οτ]οί Ἰᾶησετ αἷθ ἄθί 8οβεπ. Ιδίάοτ. -- Βϊε {οἱρεπάευ Ἠγοτίο ἴπι Τοχί 
Εεῦο ἴεῖ παοῖ Μοπατ. οτοᾶοχ., πονοπ ἄθτ ἵπ ΒΙΡΙ. (ᾳ8. πας ἄπτοϊ 
γετάετρηϊῖαεο αὈπγεῖολε. 

4) Όπιεη ρ. 257, 23 5ᾳᾳ. Αγά. ο. 20. Εαῦτῖς. Ἡ, 515 8αα.;: Μα]μίας 

Ἐαὺτ. ΠΠ, 611: ΒΙ0Ι. Οαεῖπ. Π, ο. το. ας Ἰακοπῖφεμε Οταί 0οἵ Εαὐτίῖο. 

ἩΠ, 5τ6 Αππι. Κ. Αιφισέπς ὑπ εοἴοφμ., ππβεπαα απο] ἴπι ἸΓοτί]ατί, Ἰαέ 
νιεῖ Νασβαπεμεν οτ[οτᾶετί. Ἐς αἶπὰ πὶολέ ἀῑε εολὮίθη, βοπάετπ ἀῑθ ρβεπάο- 

απριφπῖβεπεν Βοβ]οαπίεηπ ο. 25 (ἴοπι. ΧΥΙ, 1145), νο πεῦεηπ ἀεπι Ματ- 

Ώτίαπι ἄθς Απάτεᾶας ππᾶά ἆἀε5 Βατίπο]οπιᾶας αποεἩ ας ἆε8β ζομαππες ετ- 
πιᾶμπε πηϊτά: το Ίιας (5ο. ἀπ]εθάῖπο ἀοπιῖηϊ) φμοφπε φιδίαπᾶα υεπεπί ϱο- 

επῖωπι ἐπέγερίαις «ο]αππες ροίανῖ Ίε]επε Ῥαβείοπες αροβίοιοσαια ἆθτ 

Ὑετίαββετ Ρείεδεη Ἰαῖ, Καππ Ιοι πῖολε επἰδεμεϊάρη. 

9) Μΐσπο 116 οοἱ 69744. Ώθββεπ Ζειρπῖς πὶορί Ἠΐος ἁατιπα δίννας, 
νιεῖ] ετ ἀῑε τὔπιῖθεβμε Ἐεῖδε ες ᾖο]αππος Κοεπηί σο]. 689. 

ϐ) Όεμον σα Οτίρεπες Ζε]έ γατ ἆαδ Πεττδεπεπᾶάο Απεϊεσπηρ {οτι ΧΥΙ,6 

ἵη Μαάμ. (Ῥεϊαταο ΗΙ, τ1τ Ὦ.). Ῥετ Υετίαβεεγ ἆες Όρας Ἱπιρογξ. ἴἵπ 

Μαι. (Ο0Ἠχγβοβί. εᾱ. Μοπί. ΥΙ αρρεπᾶ. ρ. ΟΙ1Ώ ετκ]ᾶτε αποἩ: σαἰές επέηι 

}αδείο εσ, δαρέΐσπεις αμίέεπι ἑρξα πιογε, Ὠεηβί αὖετ πῖς]ές σατ ϱεδε]ῖοἰνί- 

Πεπεῃπ Ἠεοϊιετάραης. Απεν ΟἨτγεοείοωαθ ἀθατεί Ἰοπι. 66 ἵπ ΜαμΠ. 

(Μοπίαπεονι ΤΗ, 646) ἀῑε Βίε]]ε: μαρτυρίου καταξιωβήσεσθε καὶ ταὐτὰ 

πείσεσθε ἅπερ ἐγώ, βιαίῳ Φανάτῳ τὴν ζωὴν καταλύσετε οξ. Ρ. 641: ος 
ετηπετέ 8ορατ Ρ. 645 απ ἆθπ {τιπεϊαρεν Ματιγτοετίοᾶ ἀες ζακοῦπβ, οἴπθ 

που ομαππες Αεμηβσμες Ὀετίοπίεη πα Κδηποπ. ἴΙπ ἆθτ Ποπ]. ἄε ρε. 



-- οαχνπ -- 

πο σφι ἆαδ ἆθπι οΠαηππθο Ἠαρο τε]κἹπάίροη Ἰόδηπον, ἆοι 
4οο] πἰοΏέ υγῖο δοῖη Βταάςι «ακοῦας αἱ Ματίστοι ἰετρεῃ αο]]ίο, 
Ύ]οι ο] π]ομί ε]ααῦεη πιοοῃίθ, αἱπβ ἆαπι 1 πετάθί (η- 

Καπ οἷπ μμ Κὔππί (Ιπ]κοπί σα πιαθΒοη Σ), πιπββίο οηγοᾶοτ 

ἵη ἆεῃ ΏηβΟἩ ΑΡροβίεΙβαβοβ]ομίο ππά ΑΡροιαΙγΡρεο Υοη «0ἨαπΠΘΒ 

ππι βοἶηπορ ο]γιδί]]σομεπ Ῥε]κοπηίπίβδερ πγ]]]οπ ογάπ]άείοι Τοἰάση 

ἀἱο Εν ]αηρ Ίεποι ἸΝοἱβεαραης Ππάςη2), οἆει βἰοι ἆαταιί ϱο- 

ΠΙ. Ζοῦεᾶ,. (ΜοπίίαποοἩ 1, 6ρ1) νοτβίθμί ο ϐ8 ἵπ Ῥοσαρ αι 7 οΏαππθβ 

πποδϊροπ{]]οἩ: καὶ γὰρ Ιάκωβος ἀπετμήδη µαχαίρᾳ, καὶ Ἰωάννης πολλάκις 

ἀπέθανε. ἈΝαοἩ Ἠοπι, 86 Ἱἵηῃ «ομ. (τοι. ΥΠ, 1, 52 βα.) νο ἆπτοι 

0οἩ. 21.29 πὶοΠί παν γοιπεῖηέ β6ἵη, ἆαββ 0]απηΠθβ 8ο {ΠΠ νο Ῥοίτας βἰθι- 

Ῥοη πετάς, δοπάθτη απο], ἆα88 ϱΥ πο 4θθει αἷς Μᾶτίψτοι βίοτροπ Ἰοτάθ. 

1) Βο Ηλαταβδ Ῥϊοί. ἵπ Μαιίμ, (6. Βοεπεᾶ, Ῥατίς 1698) ρ. 709: ἄο- 

πιύπς ἰαιάαπς εογιη Πιάεπι αὖί, πιαγί/γ{ο φιιάεηι ε0δ δεοιπι οοπυραξἑ 0586. 

Ὠοιβοῖθο ΠΙ]{ι Βἰοῦ απο]ῖ ἵπ Ῥοθσαρ αι{ ζομ. 21, 22 τοῖς πἱο]βδαροπάεῃ 

Ἠοάθηβατίθη (4ο Τππϊς, ΥΠ, 99 Ῥ. 905: «ολαηπες δίο δφμο αἆ αἀνοπέιι 

ἀοπιζπιά ΠιαΠΕΠ6 εἰ διμῦ δαεγαπιεπίο ἀϊυίπαε ᾿οοϊωπίαέίς γε]ἰσέις εἰ ἀἄεριωία- 

ἔωθ, ἄιηι γιοι (8) εφ Οι πιονί ἀἰοίέιων εἰ ΠΠαΠΕΥΕ). 

ϱ) Βο Οµὶρ. ἰίοπι, ΧΥΙ, 6 ἵπ Μαϊίμ. (Ώααταο ΤΠ, 719 Ὦ): πεπώκασι 
δὲ ποτήριον καὶ τὸ βάπτισμα ἐβαπτίσθησαν οἱ Ζεβεδαίου υἱοί, ἐπείπερ 

Ἡρώδης μὲν ἀπέκτεινεν ᾿Ιάκωβον τὸν Ιωάννου µαχαίρᾳ, ὁ δὲ ᾿Ῥωμαίων 
βασιλεύς, ὡς ἡ παράδοσις διδάσκει, κατεδίκασε τὸν Ἰωάννην μαρτυροῦντα 
διὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον εἲς Πάτµον τὴν νῆσον. διδάσκει δὲ τὰ περὶ τοῦ 

μαρτυρίου ἑαυτοῦ Ἰωάννης, μὴ λέγων, τίς αὐτὸν κατεδίκασε, φάσκων ἓν 

τῇ ἀποκαλύψει ταῦτα κτλ. (Αροο. 1, 9). Ἰεππ θοτρῖας Ἡαπιατίο]αβ 

Ἰη αθίπετ ΟἨτοπίς οἆςτ νἱα]]θίοπε πατ ἆθτ Βο]μταίρον οἶπος οἴπΊίσοηυ ἄοτ 

παμ]τοίοποι οοᾶᾱ. ἀθτβο]ροπ, ἆθβ οοᾱ. Οοἱδ]. 905. (Μοπ6ίαποοπ Ρ1Ρ]. Οοἵβι. 

Ρ. 421: Ματα]ί ἵη ἆθπ Ῥτοί. σα βείπθι Απβραῦο ἆοτ ΟΠτοπῆς, 1859 

Ρ. ΧΥΠ:; Χο]ίο ἵη Τμθ6οΙ, ΘπατίαΙβοἩν. 1862 Ῥ. 466 Αβα. νρ]. ἆβρορειπ ἆθπ 

ἘΤοχί νοηπ Μυτα]ί Ρ. 956) απδ ἀϊθεεῃ ὙΓοτίθη Ἡογαιιβροϊθβοη Ἰαί, Οτίροπ6Β 

πγο]]θ νοη ἄεπ Ναολίοίρετηπ ἆθτ Αροβίο] σε]ῦτί Ἰαβθη, ἆαββ Φο]ναπΠΘΒ 1πῃ 

οἱροπί]ίοπεη ΦΙπηθ Μᾶτίγτει ροποτᾶθη βαὶ, 8ο δέ ἆαβ απ αἰοῖ αἵπ ρ]οίο]ι- 

ρ]αἰο]ρί]άρθβ Μ]βνοτείαπᾶπϊβ απᾶ π]οΠπάρ παν ἀαναπα, νο] ἀαάαστολμ αποὮ 

ἀϊθ απάἆφτθ γἱοὶ ροφιξδ]ίθ Απββαρο ἀθιβε]οεηπ Ἠδ. ἆαοπ ριβδίεη Τη91 1μτθς 
ἸΠουί]θς νου]θτί: Ῥαρίας Ἰαῦο ἵπῃ 9. Ώπο]Ἠ ἆθι λόγια κυριακά νοη ζομαι- 

ΏΘ8 ῥθβαΡί, ὅτι ὑπὸ Ιουδαίων ἀνηρέθη. Μβείθ πΙαΙ ΑΠΠΘΗΙΙΘΗ, 4.88 811] 

4ἱ6 {οἱρεπάο Βοταίαπρ απ Μαϊίμ. 20, 92 8ᾳ. πος] απΒ Ῥαρίαςβ ἀϊτεοί οᾶθς 

Ἰπάϊγθοοί ΡεβοηΏδρ{ί πᾶτο, 5ο πϊτάο βίο ἀἱθ γοη 1αρ]ίίοοί (Οοπίθπρ. 

Ῥονίευ 1876 Οοἱ. ρ. 8τ2 δα) πιροί]οϊ]ίο ὙΥαιππιμαηπρ εππρίθΏ]θη, ἄθοτ- 

βίπβ οᾶει οι βοἩτθίθος ἀθ5 Οοἵβ. 905 βοἱ ἀπτοι ΑπδίαΙ! οἶποι Ζοἵ]ο 498 
Ίηπῃ νοπ]ερεπάθη Ῥαρϊαβίοχίθς νενβητί νγοτᾶςη, απ{ ζοβαπποβ σα Ῥοπίθιθη, 

π886 Ῥαρίαβ αἱξ ακοραβ Ῥθποβοι Ἰαίθ. Α0οι 4ο Υοταιβδοίπαηρ Ιδί 



ναι 

ταση, ἆ188 πὶο]έ ἀας ἄπςβετο Ι,ο]άση, βοΠάςΓΏ ἀἱο ορίοσ/τοιᾶίρο 
(οβίππιης απᾶά ἀῑο ἆάς ϱαηπο 1οῦεν ἀπτομχιεμεπάο Ῥε]υδίνεγ- 

Ἱεισππηπς ἆοη Μᾶτίγτοι απβπιαςο1). Απ ἀῑο εἶπο οὖει ἀἱε απ- 

πηλα]έδαχ. Με πληρώσας δηλαδή ρεῖέ Εοοτρῖας τα εἶποι Ετ]άπίοταης 
4ες ΚυΥπεη 8ἳ8 Ραρίας ᾳοεειδρΏει Νο ἄθος, οιπα ἀπγε Ἱτρεπά είπα 

αηζπάθαίεη, ἆὰ89 ἀἴθδο Επ]άπίετανς ϱ]είολία]Ιδ νου Ῥαρίας Πεττίητθ, ἆ98- 
86η ἸΠοτίο ος ἵπ ἰπάίτθοίες Ἐθάείοτπα τορτοάποϊτέ Ἠαάθ. Ἠαί ετ αΌει Ὠοαί 

Ῥαρίαςθ Όαχ ἀἷο ἸΓοτίο Ἰωάννης ὑπὸ Ιουδαίων ἀνηρέθη Εεἴθεεη, 80 ἰδί 

Ραρΐας εὐεηβοπγεπὶρ αἱς Οτίσοπος Εῆτ ἀῑο Μϊανοτείϊπάπίεβο ἆθβ ΟἨτοπϊκέθι 
γεταπέγγοτε]]ο] πα πηβεπεη. Ὑοτρ]εϊοπέ πιαπ, ἆλβν Ῥεεπάοσγρείαν αἆν. 
ἔαᾶ. 2 (ΟΥρτ. οΡΡ. θᾱ. Ἠατίε] αρρεπᾶ. Ρ. 195, 17). οὔπεο ἆεπ Ἠετοᾶε 

Απάρας Ζα ηΘππον, τοπ ἆθῃ όπάσαεϊ Ἱπβροβαπιππέ βαρί: οαππεπι ὑπέεγί- 

ππεδαπέ Ολγίκέιωπ ἀεπιοπείγαπέεπι, 5ο Ὑετάεῃ βἶεὮ Ίεπο ἸΓοτίθ ἀεςΒ ῬαρίαἙ 

ἄοο]ι πνοβ] εὔεηπβο, πο Ίεπο ἆεβ Ραειάοσγρτίαη οἶπε Έχασε, απ{ξ ἀεπ Τᾶτ- 

{ετ Ώοεποβειπ Ἰαῦς. 
1) Βο Ίεπει ,Ροϊγκατρ'’ Ῥαΐτ. αροβί. ΤΠ, 111 πηβδ. Απβρ. (Ρίε Ἐο- 

αἱρησίίον, ποῖέ πγε]οῖιετ ἰοι ας Πδετ]εεετίο πουἰδέπωπι αἷδ εἴπεη Ἱπει- 

ΚΙτοπεπ Ἐο]]ετ Ἠαῦς είε]θη Ἰά5δεἩπ, ἴδί πῖτ βε]οδί ]είσί πποτ]ἄτ]ῖολ, 
Ἐδ8 πι πα(ὔτηοὮ δίββεν: εξ «Ταεοῦιωα φιάᾶεπι που { πι 1ε5 ππαγἐηγίο 60Η- 

διηπαπάιώη, Γγαέγεπι Όεγο εἶις ἐγαπδίέγιι αὔδφπε πιατὲψτίο). Ώεπ (6- 

ἄαπκεη ἆεθ Ἐταρπιεηίς Ἠᾶ]ξε απο ποςἩ Ηϊετοπγπηπβ {εβί, οῦποΠί 6τ ἀά8 

ῬεάΕτίηῖς ὈπελββδίάυΠοῖετετ Ἐτάανπς απδ 4ετ Τταάϊάοηυ σα Ὠοε[ίεάίρεην 

πεῖας (ππίεη Ρ. 200, 1 τα. 4), νἈΏτεπᾶ απάτοτβεϊε ,,Ῥοϊγκατρ ἆοο] Ὀεῖ- 

Ι8αβρ αποῖι ἃπ ἀἱε αΓβἰσξίοπες ρ]ιγίπιαε εἰ εακία οτϊππεσί, Ἐθεπβο ({τθ- 
Ροτ του Ἀγββα απ΄ εἶποτ Ἰείάετ γετβιϊπιπιεἰέεηπ ΒέεΙΙε εἴπει 1,απάαῖο ἴἵη 

Β(ερ]ι. (Ζαοαρπϊ, οο]]. πιοπαπῃ. 1, 940): ὁ δὲ µακάριος Ἰωάννης ἓν πολ- 
λαῖς (1. πολλοῖς) καὶ διαφόροις κατὰ τὸν βίον ἀθλήσας ἀγῶσι καὶ ἐν πᾶσι 

διαπρέψας τοῖς κατορθώμασι τῆς εὐσεβείας κενὸν μὲν εἲς ὕδωρ τοῦτο 

πέρας κχεκριµένος τῷ χορῷ τῶν μαρτύρων συγηρίθµηται. Ἠϊεταη βοΏ]ῖεδ- 
56η βἰοῖν ἵπ οἴπει ἄετ Ρεϊάεπ Ἐθοθηβίοπεη ἀἄἴθεθετ Ἐοάο ποοῖ ἀῑο Ἰοτίθ: 

παρὰ γὰρ δικάζουσιν οὐκ ἀποτίσει ἓκ βάσεως τοῦ πάθους ἀλλὰ παρ) 
αἱρέσεως τοῦ πόθου κρίνεται τὸ µαρτύριον. Ἐ5δ Ιδί ζαᾳ Ίθδεῃ οὐκ ἀπὸ 

τῆς ἐκβάσεως {5ο 8εποῃ Ζαοαρπὶ ποῖ. ) τοῦ πάθους, ἀλλ ἀπὸ προαιρέ- 
σεως τοῦ πόθου. Αηβίαίς ἆετ ππγοιαίϊπάΠελευη ἸΓοτίθ κενὸν μὲν ατλ. 
πεΏ]ας Ζαοαρπὶ νοσ Ζα Ίθβδεῃ: ζεόµενον (οᾶει καιόμενον) εἲς ὕδωρ τούτου 

πέρας βίου ἔχειν (οἆει λαβεῖν) κεκριµέγος. Αἱ8ο εἶπ σαηῦσ πιποοεσειφίες 

Ἠπββοτηιατίγτίαπα, ππᾶ σνατ οἵηπ ἐδάεΙελος, ἀἄεπη τον Επτείαηρς ἴδέ πὶολί5 

Ρθδασί. Ἐςδ πιῆβείο αἶδο απο] ἆα5 Εο]σεπάς εἶπ ππθομίετ Ζᾳ8αί. βεῖη. 

Υ1ε]]εϊο]έ Ι8ὲ σα Ίθβεῃ καὶ εἲς σίδηρα τὸ πέρας κεκριµέγος, ἨΕΠΏ ΠΙΔΠ ϐ6χ- 
νιᾶρί, ἆ498 αποἈ Απάετο ἄεπ ζομαππος ἵπ Ἐθββεῖη πας] Ῥαΐπος 6εμεῃ 

οἆετ ἀοτί Ιεῦεῃ Ίάβδεη, πε Ααριβίῖη ἵῃπ ἆετ εἀδεβιπϊρτεάς απ ᾖοἨβδηπες 
(Μαϊ, Χονα ΒΙΌὶ. ΙΥ, 41, 449), Ῥτουλοταβ ρ. 4, ὃ, Μο]εας ἵπ βείπετ Ῥο- 
Ἰεπηῖς ρερευ οποία (απίου ῥρ. 247, 18), αἶδο υαλτεο]εϊη]ο απο 



-- ΟασΧ -- 
΄ 

ἆοιο Ὑγαῖδο πιάββοη βἱ61 α]ο ἀῑο ϱο]ο]ίοη Ἰαβοπ, γγο]οιο γοι 
Κοΐποπι απάθτοη Ματίγτίππι 468 οἨαηΠΘΑ ππιβείοη, αἲδ ἆσπι ἵπ 

4ο Βίρε] Ῥεπειρίεπ1). Αβρετ 8ο ροηϊρβαπι ΊΠΑΤΕΠ ΠὶοΠί ΛΙ]9. 

Μαπ {οτάστίο παπά ἁαγαπα ογάϊολίοίο πιαπ εἴποη γγ]κ]σο]λοῃ, {9άΐ- 

Ἠσ]οπ Κοοι παπά οαἶπ ἹΙ]ΙοἩΘΒ, Ἱερεπβροίαμτ]οιος Ταα{ραά, 

Γαραὶ Ὀ]1εῦ ϱ8 ΙΠΒΕΠΟΠΙΠΙΘΠ, ἀῑο Τ]μαίδασ]ο {οβίζαπα]ίοι, ἆαββ 

οηΏαηπος 1π Επιοάοη βοῖη Ίοῦοη Ώθβοβ]οββοη Ἰαῦο; ἆθππ 68 

Ῥταποηίο βἰοι πατ απ μπι ας ου Μν. 16, 18. οτ/ Πέ σα Ἠαβαῃ, 

πο η86Ἠ Ῥαρίας αἨ ο πείπθ Βαγβαβας (Βπ8. μ. ο. Π1, 99, 9). ΊΝ- 

τοηά ΠΙΠ Λο: ἀῑο Θαρο γοπι άρεσε γετμᾶλπ]ρπηᾶβεῖρ αρᾶί 

παςἈγγαίδραν Ιβί, 80Ο ἆαβθ 6 πποπὶσρίοης 2Υγοϊ[ο]πα[, Ῥ]είρέ, οὗ 

βἱθ ΒΟΊΟΠ ἴπι ϱτγιοοΠἰβοοη ἸΠαποῖαβ βίαπᾶ, Ἰιαί ἀἱο Βαρο Υοπι 

Οεἰπιατγτίαπα η Τογπ]]]αη οἴπεη Ζ6ειΡεΠ, Ἱπε]ο]αι Αο, Υθ 6ἵ 68 

ἠναί, πὶομί ἆαγοπ τοάεη Ἰκοηπίθ, Ἱπδηη ἀ4ἱθβ πΙοΠίέ ἵη ἀοτ τὔπιβοβθῃ 

(οπιοϊπάς βοἴποι Ζοαῖε οἶπο Ώοεγοῖές 2ἱεπι]ϊο]ι {ορίο [οευον]οίεταπρ 

πα”). ἈΧαπ Ππάεί αΡοτ. πηίθο; ἆεπ βρδίθεγοη Ζο"ραπ {ντ ἀἱθβε]θο 

οἶπο ]οροτοϊπβΙπιπιπηρ 4ο Απκάτισ]κς βία, πγε]ο]ο Εν]κ]ἄταηρ 

{ογάστί. Ῥοαὶ Ηἰετοηγπιας Ζνοίηα], ἴπι απρακηίδοηον Τνγασίαί, 

1,οποίαβ βο]Ώβί. Οἆοιτ οὗ οία8 γοηπ ἆσπι ἁπτοπρ]οἷέ, πας ἱοίοτίη Υγοῦ 

Ῥείαι (Βο]ο]ία ἵπ αροσα]. α]απάϊ ΤΥ, 59: ὕι ἐπδιωία Ῥαΐλπιος ὧν πιεία[ῖο 

ἄαπιπαίιθ) ππᾶᾷ ἀἆοτ βορεπ. Ιδίάου (Μοπαπῃ, ογποᾶοχορτ. Π., 598: ΕΙ9. 

Οαβίη. ΠΠ, 2, 38) ψίββεη πο]]επῦ -- Ὄερει ἆαδ ππρ]πήσο Ματίιγτίππη ἆθβ 

1οπαππθςϐ (το Μαϊίμ. 20, 28 αρτίοΏί ΒἱοἨ απποἩ (πθρογ. Μαρῃ. ἀϊα]. Π1, 26 
(Μιρηθ, τ7, 981) ραη. υιπὈδίαπρεη α1ιδ. 

1) 5ο παπιθη(ΙοἩ ἘπβοῦίΠβ. Ἱ. ϱ. ΠΠ, 18, 2: 20,9: 98. 1: 0πτου, 

αἆ απη. Αὖτ, 2109. 9118: (ο. Ῥομοεπο Ἡ, 160. 162): ἀθιποπβίτ. 6ν. ΠΠ, 

6, 6 (ο. Ὠϊπάονε Ρ. 176): οοπηπι. ἵη Ίμιο, (Μαϊ, Νονα ΒΙΡΙ. ΤΥ, 1, 165). 
Α9ογ απο] ποσἩ γἱθὶ Αρᾶίοιθ γγίο ἄπθρον νοη Του ἀ4θ ρ]οτία πιαγίέ. 1, 90: 

Ἠ]βέ, Έταπο, 1, 26 (Μαχ. Ῥ. ΒΙΡΙ. ΧΙ, σ11. 898). Ἠιαετηίη 18 νἰο]]οῖοΏέ 

4ἱθ Ῥεπείοπηπηπςρ ἆἀθ8β «ομαππεβ αἱβ ἑερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκὼς καὶ 

µάρτυς καὶ διδάσκαλος Ὠεὶ Ῥο]γκταίθς (Έπς, Ἡ. ο. Υ, ο4, 8) πὶοπί σα 

Ἴϊθ1οῃ. Όα Ῥοὶ αἶἱεη πασῃ]θτ ροπαπηίθη πντ]]ἰο]θοη Μᾶτίγτειη µάρτυς 

Ραβδεπά Πηπίου ἀετ Βεπεϊομηαπρ ἵμτειν Κἰτολ]σοπον Ῥίθ]ίαπς βίθΒί, ΠΙ1ΒΒ 68 

ἵη Ῥεζαρ αι[ ομαπηθϐ απάθιβ βεπιθίηί βοῖῃπ. Ώ888 ἆθπι ύομαπηθϐ Υοη 

Ερῃοθιβ Που πὶομί οἷπ Μᾶτιγιονίοά παοβροδασί βείη Ἱκαππ., Ἰδί 18 οἩποβίη 

απρθβΙοΏίβ ἆοτ ρ]οίομσείάραον Τταδιίοηυ οβεπραν, Ἑςδ ἶδί αὖΌοι απο] 

πνα]γβο]λθίπ]οἩ γγοπίρογ απ Αροο, 1, 9, 8ἱδ απ ΑΡροο. 1,2: Ἑν. ζομ. 19, 85: 

21, 24: ὃ ἆοἩ. 12 στα ἄθπκοη. 

2) 49 ΡΙΥΔΘΕΒΟΥ. 9θ. οξ. απίθη ρ. 199, 20 8ᾳᾳ.; 201, ὃ πεθβί Νοίοπ σα 
Ὀοϊάεη Ῥίε]Ιεη πα. Ρρ. 207, 2. ΒεἩτ ααβα]]οπά 16ί 66, ἆαδδ ἨΠϊδτοπγπααβ ἵπ 

ντ, ΤΠ]. 9 ἆάδ Οοπιατωτίαπι αι]]βοΏνγοϊρεπᾶ Ἱροιρθ[ιέ, 



“σαι .- 

νοί Ὑϊοίου νο Οπραα παπά Αράΐας Ίο οἴππια], ἵπι οιγγοϊίοτίεη Με]- 
Ἠτας υνοϊπια], ἵπα Ἰαοἰπίκοποτ Ῥτοσμοτας οἱρεπί]]ο] ἀτείπια] Παρί 

πιαη Γεγοεπιέί οἱεί ἀοὐίι πας ἀεν οἴηχίρεῃ Ὑατίαπίο, ἆἀάδθ ΔΙ- 

ἀϊας ἀοὐωι γοταηδίο]ί. Απι απαΙρείον 1δί, ἀδ8 ΗΙετοπγπιπβ 

εἰοῖ απο] 4 5ο απδἀτισἷέ, ννο οὐ βἱε]ι απ Τογία]]ίαν Ῥεγα[ῖ (201, 9), 

4ος βἰοὶ ἀοοῖ οἶπον ϱαη7 απάστον Απδάνασϊκς Ὠοάϊοπί Παίίο. Ὠίο 

Βεταίαπρ απ Ῥετίπ]]ίαη ἰδί οἶπο Ῥ]οβδο ΑοοίαίϊοἩ, Ὑπε]ο]ις ΗΙΕΓΟΠΥ- 

ΩΙ Ἠ]ον πο] Επάθί, πνο ος 8ἶο] (απίεη ρ. 200, 16) ἑονϊπίαη 

βοροπᾶθρον ἀπτολαας απί ἀῑο Κκαποπίκομον Βομτίοπ Ῥοβολγάπ]κοη 

ση. ἴη ει Τμαί εοπδρί Ἠϊετοπγπιαπβ ΕΏΕΠΒΟ πε ἀῑε απάςΓεῃ 

ΑΡεπά]ᾶπάετ απξβ 4επ Κατ γοτμετ ῥΡ. 200, 9ὔ οἰτίεη εοο[εδία- 

φέΐσαε ᾖηκέογίαε, ᾱ. Ἡ. απβ ἀθηβε]ρεῃ αβροκιγρπεπ εδοπίομίεν, 

ππε]ομο ϐ6Υ απ 6ἴποιγ απάετεῃ Βίε]]ε αἷς εἴηπβίρο Οπε]ίε {τν ἆαβ 

Οεἰπιανίγτίαπι απηφεβΗἨτί ἨΜαίία (ρ. 200, 1). Ὠιο Αππαµπιε, ἆ4αδ8 

αἲ]ο απάθτεη Τιαίθῖπει απβδετ Τετίπ]ίαν απξ εἴπει ἀετ Ῥεϊάεῃ 

Μοτοπγτηἰαπίκοπθη ίε]]εῃ Θασμα ππά Απεάτασϊς ϱεδεμδρᾶ Ἠαβθοῃ 

ἳ βο]]ίετ, δέ γοη γοτπεμοτεῖη πππαμγδο]αϊπ]ίο, Ιδί αΌεγ αποὴ ἆα- 

ἀατο] Ὀεγεῖές αὈροπγίθεεῃ, ἆαδς 5ἱο] ροζεἰρί Ἰαί (οθεπ ρ.ΧΥΠ5αα.): 

: 46 Ἰαίοϊπῖδομο Ῥτοσμοτας ππά ἆετ Ιπίετρο]αίου ἀε5 Με]]ίας Ἰα- 

. Ῥοη οαἶπο Ζπβαπππεημᾶηρεπᾶς Ἰαίαίπίκεπο ΕᾶµΙαπΡ ἄρειτ ἆεπ 

: τὔπιίφεπον Απίοηίμια]έ ἀεφθ ᾖομαππες Ῥεπαίσα, ππά ἀἱεΒ Ιβί οπίνγε- 

. 

πα πο μμ» 

46 ἀῑεβε]θα, ππε]οεπα Αάῑας ππά ἀετ πτερτϊπρ]ε]ε Με]]έας Ὀο- 

ππίσί Ἰαῦοῃ, οὖει εἶπα ]ϊπρεγο Βεατυεϊίαπρ ἀθιβείρεπ, ᾱ. Π. ἀετ 

Ἰαίοϊπίκο]ιο Τ,οποῖας επίεᾶετ ἴπ βεῖποτ πτερτϊηρ]ίσμεη, ππι ἀῑα 

Μιήο ἆοβ 4. ζαἴιτμαπάστί5 οπἰδίαπάσεπεηπ θβίαΙί, οἆετ ἵπ οαἴποι 
ποτ ἀεπι 6. ζαμτιαπᾶςτί οπἰδίαπάεπενπ ὨὈπιατθεϊίπηρ. ἨἈΝΙοΠί αα{ 

ΗΙΘτοΏγΤΩΙΑ, βοπάετη ρ]εἰομία]]5 απί εἶπε οοεἸεδαδέίσα ἠηἰδίογία 

Ροταῇ αἰοῖ αποη ἀἆετ απραβΗπῖδεμε Ττασίαί (απίεη ρ. 905, 9). 
Ἐοτπει Ἰιαί ΗΙετοηγπιαβ ἀ4επ Υετρ]εῖοῖι πηέ οἴπεπι ΑίΠΙείεπ, ἆει 
αἰοῖ πεί Οεἱ Ζαπι Καπιρί εα]θί, πατ Ἰεῖδο ρεβίταῖ (ππμίθη 

Ῥ. 909, 9): ἆαρερεηπ Περί ος Ῥεῖ Αὐάϊΐαςδ ππἀ ἀεπι Ἠίεγγου ππ- ' 

αὐμάηρίσοηῃ Ἰαἰεϊηίκομαπ Ῥτοσμογτας (απίοῃ Ζα Ρ. 199, 90: ο0τ, 9) 
η οἶπει ρ]εἰομπιᾶςεῖς απερερἀείοη (θβία]έ νοτ, παπά ουδέ Ὀεῖ 

φοοϊεν Απεηηναις ἰδί 45 Ιείομπῖς γεγειπά[ςῃ. Αβο Ἰαί 
Ἠϊεγοηγπιπς απς ἀεγεε]ῦοη αροκτΥρ]επ Βεμπ Ὑοπίρε», ἀῑε ΑπΠ- 

4ετεῃ πιετ οχοετρῖτ, Ἐπά[Πει Κοπιπιέ ποομ Ἠίηζα ἀἱε "ο εΡρει- 
εἰπαΗπιπιπήρ 2νΙδομεῃ ἀεπι απφαβπίδεμεη Τταείαί, ἆἀθπι ειγγεῖ- 

ἱοτίοη Με]Πίας παπά ἆἀαπι Ἰαΐ. Ῥτουπογαβ5 ΤΠ ΠΙΕΗΤΘΤΕΠ αΠάΘΓΘΠ 
Ῥπποίου, Ἰπευοφοπάτα ἴἵπ ἀ4ετ ΖαβαπιπιεηείεΙ]πηπς ον [πνγεγεεμτί- 
Ἠθῖέ, ἵηπ νε]ο]ετ ᾖοϊαππες απξβ ἀεπι ϱ]Ππεπάεη ΟεΙ Ποετνοτρίηβ, 

μμ Επ 

ἳ 



-ασκη--- 

πηὶε βοἴποτ Ἱππρίβα]σο]αον Ιπίορτηδί (απίοη ρ. ο0τ, ὃ πεΏαί Δπ- 
ποικαηπρ τα ο0τ, 9). Ύοη ἀϊθβεπ Βοτιομίογαίαίτῃ Π6ΠΠΘΠ πα 

ἀσγ ἱπίοιροΗγίο Μο]Πίαςδ παπά ἀαὶ Ἰαΐ. Ῥτουβογαβ Βοπι αἱς Ῥομαι- 

ΡἱαΐΣ; ΠΙΕΥΟΠΥΠΙΠΒ α9οχ, η8οἳ τ1οΏίβοΙ ΤΑ αἴποὴ απ 4ον ΑΥΥεΙίΘη 

Βίο]]ο, Ρεοιπάοαιριαςίπ απά Ὑϊοίοι γοη Οαραα ΠΘΏΠΕΠ ρα. ἸοίπΘη 

Ον: Αράϊΐα8 ἆαρεροῃ Ερ]Ιθβί8. Ὠαθρ ἀῑοΒ ἀἱο πγαριήπρ]ίο]μο (46- 

βία]! ἆαι Εγ78Π]απρ ἴπι Ια{εΙπΙδοΏθη Γοποίαβ Ίαν, {οἱρί πὶομέ πα 

αἳβ ἆαῃ αἱ]σεπιείποηῃ Εγπγᾶριηπροη, ἩΠεΙομο {τ Ἐρμεβας αἱς α- 

αργπρ]ομεπ ΟΥ 4ο αἱ ροςματρτοῦο οπίβομΙεάεπ(οΏοπ ρ.ΟΧΥΙΙ), 

Ἐς 18ί αποἩ Ὀαί ἀεπ ΑΡοπά]ᾶπάθιη, Ίε]ομο ἆαβ Οο]πιατίψτίαπι 

Ἱπ Ἠρηίραοηπς ο]ο]ο]ατίροπα Βετίοβί πας] Ἠοπα γετ]εροἩ, ἀῑθ Ἰκάπαί- 

Ίἶο]ο Ὑεγρβαηζαης ποςἩ απραηβδομοδίηΗσμ. Ώσπη ἆοτ Ῥτουυηβ!1, 

ΥΥΘΙΟἨ6Υ αποὮ πας. ἀϊθβεηῃ Βογίοπίεη ἆοβ ΙπίετροΗτίεη Με]ίαΒ 

ππά 468 Ἰαΐ. Βτουμογναβδ ἆθι Βἱολμίοι ἆθξ «οπαηποβ Ιδί, ραβεί οἵ- 

{οηραν πΙοΠέ παςἨ Ἠοπα, ΒΟΠάΘΙΠ παςς Ερ]ῃαβαβ8. Α1βο Ἰαί ἆθι 

Ἰαίοιπίδοηο Γαποῖας, ὙεΙοπεη πος ΑΡάΐας ἵπ ππγον/Β]δομίει (6- 

ρία]ἰ Ία5, οἶπο Ὀπιατροϊίαηρ ο:/αΏγθη, ἹποάιτοἩ ἀῑο βοποη σα Τει- 

(π]]]απς Φεϊί Ὀοαβίομεπάο Τταδίίοη γοπι Οεἰπιατίστίηπι αἱ τοπι]- 

ΠΙβΟηδπῃ Εγοϊρηϊς σα ἵηγοπι Ἠοολί καπ, Ώαηππ πιαβθ α,θγ απο] 

αἱ πναμγβομαἰπ]ΙοἩ ϱο]ίοῃ, ἆαδθ ἀἱοΒ Οοἰπιατίγίαπι αἱβ αρ]ιαβί- 

β0Πθ6ς Ετοἱρηϊς 8ο1οἩ. ἵπι ϱπἱθοπίβδοηοη Γοιοίαβθ βίαπᾱ; ἆσθππ, Πᾶΐίο 

ογβί ει ]αΐ. Ὀευετβοίπεν ἀἱο αβομίομίο ἵπ ἆαηπ Τοχί ϱερτασμί, 

βο αο]]ίο πιαη ο1ΥαΥί6Π, ἆα88 6ἵ δἷθ ἵη ἆοι βεῖέ ΡοίπαἩ πεί ζαἩτ- 

Ἠαπάθτίοη ἵπι Αβοπά]απά Ῥονεῖίς νογμαπάφποη Εουπι αἱς τὔπιίβο]θβ 

Ἐποαὶρπϊς ἀαιρορίε]]έ Πᾶίίο. 

Μαη πιαβς αΏοτ απίοβολεϊάσπ ἀἱο Τναάιᾶοη γοἩ αἴπεπῃ τὸ- 

πιδομοη ΑποηίλαΙέε ἆ9β 9 ομαηπα απᾶ ἀἱο Τναάιᾶοι ποη Ἀοπι 

αἱ Ονί οῖπον Οε]πιανίγηίπαβ. Ὑαμγοπά Ιείίετε απβδοι Τογίπ]- 

Παπ παν ἆεπ Ἰπίογρο]τίεη Με]ίας ππά ἆθπ Ἰαΐ. Ἐτοσποταδ σα 

Ζοπροαη Ἰιαί, ἰδί οιβίοτο πὶοΏί οἰπια] παν αθεπά]ᾶπάίβδομο [ὔερει- 

Ποίογιηρ. Όοι Οοπιρ]]αίου ἵπι ορᾱ. Ῥατίκ. 14608 (απίος ϱ.191, 9). 

Κοηπί οἴποῃ ἀ]αμτίρει Απ[οηίλα]έ ἵπ Ῥοπι. Βου Ἠοάασίοι ἆοἨ 
Πδολμοπάογἤβομοῃ /ομαππθβασίοη Ἰαπη, υνο οἰοπᾶ ἀἱο ογβίο Ηᾶ]{το 

φοἶποι ΟοπιρΠαίίοη 16ΐ, ἀἱο 1 οσπειρτοῦο πὶομέ ΊΨΟΒΙ παςὮ Ἠοπα 

γετ]ορί Ἰαβεη (Αοία 4βοον. Ρ. 2609 84.), Ίεπη οἵ πὶοΏί ἵπ αἴπου 

ἄ]ίενοῃ Οπε]]ο γοη ἀαν Βοπιίαμτι ἆθβ ΑροβίεΙ βεϊεδεη Παίίο, 

Ώου Μοίαρηταβέ ουΖ8Η]έ γοπι Υαγ]ῦν ἀαβ «ομαππο γόν Γοπήίίαη 

ἵπ Ἀοπι ππά αι ἀογί αἰαἰρολαδίον Ὑετανίπεί]απρ Ζ1πη ὮαἴπΙοβ- 

οχὶ] (Μίσπο 1446 οοἱ. 089). Όαφ αἰπά Ίπηρο, αὖοι ἆοομ  ϱτἱ6- 

ομίβομο Ζεαροῃπ. ει Ἠὔπιον Ηϊρρο]γίαβ, μοί ππο]οπεπι 1πι ΥΟΙ- 



- οσα - 

«Ἡς [ουοτοϊπείπιπππης της Τογέπ]]ίαν πγοπὶβείεης ἵπ ἆθπι Ηαπρί- 

Ραποί ἆοι Τταάιοη απζαπεΏππΘη ἰδί, βο]εῖηί αΏθτ αποὴ ἀαγοῦ 

σα Ὑνίβδθη, 4198 ᾖομαπηςς ἵῃπ Ώοπι δοἵῃ Ὦγί]εϊ] ετα]έεῃ Ἰαῦςα, ΊΥΕΠΗ 

ες εαρί, Ἠοπῃ- Βαῦεὶ Ἰαῦο ἆθπ {ομαππες γοτυαππ{έχ). Όπά ἀῑε 
Ἠποτίο ἀθςβ Επδεῦίπβ2): καὶ Πέτρος δὲ ἐπὶ Ῥώμης κατὰ κεφα- 
Λῆς σταυροῦται, Παϊζλός τε ἀποτέμνεται, Ἰωάννης τὸ νήσῳ πα- 
ραδίδοται πετάθη ἵππποτ γγεάετ ἀθηφε]υει Εἰπάτασἰ οτεοΚκεῃ. 

Ῥιο Ζαδαπηπιεηείε]]αης ἴδέ ἀετ]οπίροι Ὠοαί Τοτίπ]ῆαη σα ἄλη]ίοὮ, 

παπά ας ἐπὶ Ῥώμης, πε]ο]ος απ Ῥαπίαπβ οπε Ἐχαρο πίσαθε- 
11ε]εὮ δέ, πὶοΏέ απο απἲ ἀεπ ρ]οίεμ[α]]ς ἁπτοῦ τε ΔΠΡΕΡΕΠΙΟΒ- 

Β6ΠΕΠ ομαηηθς Ῥο21εἨοῃ Ζα «οἶ]θη, ἴδέ 5οἵγ Ἰατί. επη ΓΘΓΠΕΙ 

ἵπ αἱ]οῃ αἰίοῃ Βετιοηίοη ή. Β. Ὀεῖ Ονἵβεπος οὔεη Ρ.ΟΧΥΙΠΠ π. 2 4ετ 
τπιίκε]α Καΐδεν βε]Ώεί οὖετ αρεοῖε]] Ὀοπηήίανυ αἱς 4ε; ἀεη ἆο- 

Ἰαηπος σαπη Εκὶ] γετατιοιεπάο Ἠϊο]ίογ Ὀεπεϊομηπεί τά, Περί 

τ. ἆπππ πίομι θεα] ἀἱο Υοτείε]]απς εἴποι ρετεῦπΠεμεη Αοίίοῃ 

4ες Καΐκοεις, αἶδο οἶπει ρογεῦπ]επεη Ῥερερππης ἀε5 «οναππεβ 

πο ἴηπω σα ταπάερ Ρίε Εισᾶμίαπς ἆἀεξ Ηεροείρραβ Υοη ἀεῃ 

Επκεῖηπ ἆἀες οπάας, πε]ο]ο Ὠοπηίδίαη πασὮ Βοπι ΚοΠΙπΙεη 1ἱ6ββ 

πιά Ρογεὔπ]ίο]ν, τετ]δγίο, ἰδέ οἶπ. απβτοϊολοπάθς Απαϊοσον; ππὰ 

βε]υδί ἆθτ τεομέ πιοάετη ΚΙπσεπάο Ῥοτίοπέ "δει ἀάδ εερτᾶςῇ 

2ηίβεμεν Ὀοπηβίαῃ ππὰ ᾖομαππες ἵπ 4επ αοία ᾖομ. ο. 8 Τϊβ8εµει- 

ἀοτί 2609 Ιδί πὶομέ ομπα Ώρατ οἴπει Ναομυιάπσπς ἀά5 Περεβιρρῖ- 

βεπεπ Βετίομίς τΕα8. Ἡ. 6, Π1, 20, 2 τα. ϐ). Όαβε τοη ἀἶεδοτ 

τὔππίβομεη Ἠεῖδε Ῥεῖ Τοποῖας, δεῖ ϱ5 ἆεπι Ιαίεϊπίδεμοπ οἆετ ἀεπι 

βτεεβίβεμεὮ, είπα ρερδίαπάεηπ Ἠαῦεπ βο]]ίο, ἴδί ἀπτεβαις πη- 

παμτβελεϊπ]σι, ἆαά ἸΚεῖπετ ἀε; Αβεπά]ᾶπάες, πγε]οῖε παςλφενγίθ- 

βοµει Ἰαβεεη απς ἆεπ ππγετίΒ]φεμίεν Ιαίεϊπίκοπει Ἰεαοῖας 

εοΏδρβει, ἆατοηπ εἴας πιε]ἀεί, ππὰ ἆαρερεηπ ἀε; ΕΙπᾷὶ6ο Υοη 

Ίπποι, Ἰείομετ [ὔτπι]]ο] παπά τει παος ἆεπι Ἰαΐ. 1εποῖας "Ἀθει 

4ἱε Υετατίπε[απρ ατα Ἐχὶ] Ὀοτίομίεί, ἀεπ Ῥτοεοηεα] ἵπ Ερῃεεαξ 
απ{ Εταπᾶ εἴπες γἱε] ασεπιεῖπετ ]απίοπάεη Βε[ε]ίς 4ες Καΐβετε 

ἀϊες Ὀτίιεϊ! επ Ἰ8εεί (Αρά. , 2 Ρ. 95). 

γοη ἆεπι Ῥαϊπιοβοχῇ] αί ἀατπαεί ]εάεπία]]5 4. ]αίεϊηίδεμα 

4) Ηιρρο]. 4ο ΟἨτῖκίο εἰ Αποητ. 96 (Ἰαβατάο Ρ. 17, 11}: λέγε µοε, 
µακάριε Ἰωάννη ἀπόστολε καὶ μαθητὰ τοῦ κυρίου, τέ εἶδες καὶ ἤχουσας 

περὶ Βαβυλῶγος; γρηγόρησον καὶ εἰπέ' καὶ γὰρ αὐτή σε ἐξώρισε. 

2) Ἐτπδ. ἀεπιοηρίτ. 6ν. Π1, 5, 65 εᾱ. Ὠιϊπάοτέ ρ. 176, 11. Ὠϊε Βεπιει- 

Ἐππρεπ νου Οοπιθεβς, αποίατ. Πονίβδ. 1, 484 Ρερεπ Βατοπίας {απρεν 
πΙςλί8. 



-- ΟΣΧΙΥ -- 

Τ,οπσίας Ὀοσγϊο]ίαί. Ώαβ οτρῖορί βἶο]ι αποἩ απθ απάσίοη ΕΙπάςῃ, 
Μο]Ιίαβ, πο]ο]μετ παν αἶπ Βχοθτρί απβ Τιοποῖπ ροροπ πγοβίο, 

Ἰκοηπίο 1Π βαἶπεγ β6εΡ6η ἀϊοδεπ ϱετιοἩίδίοη Ῥο]οπαϊ]ς πὶοΒέ βο π]θ 

Ἰπι ΡΤΟΙΟΡ (απίαη ρ. ο1τ, 11---15) τοἆςπ, πομπή ϱΥ πὶοΠί οί Ἡεποῖαβ 

γοη Υογμα[πηρ., Εαβδο]αής απᾷ Εχ]] 468 άομαππεβ ππἆ γοη υππάςι- 

ρανοτ Επίμα]ίαηρ ἀθβεε]ρεπ γοπ ρεῖεο ππᾶ Τναπ]ς ϱε6βεπ Ἰαίΐο, 

Ώαβεο]ῦο οιρ]ερί βίο] απς ἆοτ οΏοπ ρ. ΧΥΠ παςμροιπίθβεπεη υνοτί- 

Πσμοη [οροαγαιπβίπιπππρ ἀεδ Αὐάΐας, ἆθς Μα]]ίας παπά ἆα5 Ἰαΐ, 

Ῥγουβογίβ ἵπ Ῥεζαρ απ[ ἀἱο απ{ Ῥαΐπιον οπἰείαπἆεπο ΑροϊκαΙγΡρεο. 

Ηἰενοπγπηας Ώεζειπρί αὖΏθγ απο Ρεγαάεζα, ἆαδςθ ἆαβ Ῥαίπιοβοχ]] αἱβ 

πηπη{ο]θατε Εοἷἱρο ἀάςδ Οεπιατίγτίαπας ἴπ ἆαθπ εοο]εδαθέίσαε Πηδίο-- 

ίαο Ῥοτ]οη{εί ϱαῖ 1). Ὠϊ6ρ γ]τά πγεϊίοι ἀαάπτοι Ῥοβίαρί, ἆαθε 

αποἩΏ ἆει απραςηῖδομο Τιασίαί (απίοη ρ. 201, ϐ) αππηή ε]ῦαγ παςἨ 
46 Ίεποι οοοζεβἰαθίίσα ᾖήβίογία οπἰ]εμηίειπ Ναομτιοπί ἄθει ἀἆάςδ 

Οεἰπιανίγτίαπι ἆαδ Ραἰπιοβοχ]] οιγγᾶπίέ ππά Ζνγαν πηῖς οἴποι Μοίῖ- 

γτἩβ, Ἱπο]οῃο ἵπ αιβρο[ΠἨτίετον (θβία]ί Ῥεῖί ΑΡάῑαβ, ἆσπι Ἱπίαι- 

Ῥο[Ηγίοη Μα]ίας παπά ἆθπι Ἰαΐ. Ῥτουπογναβ αἶοἩ Ππάοαί. ὁοἴναππθβ 

πητά γοτραπηίέ, πα] ο βἱοη ἆεπι Ὑοτθοί, ἄας Εναπρο]ίαπι 7 

Ῥγεάίρεας, πὶοέ {Ἡροη σγ]]] 2). "Όας αἰ]ορ Ἰαί αὖαι πἰοἹέ ογβί ἴπι 

Ια{θιπίδοΏεπ, βοπάθτη βοἸοπ ἵπη ρτ]οομίβο]επ Πεποῖας ροβίαπάση; 

ἀεππ ἀ4ετ ϱγ]οθ]μίδοῖο Ῥτοσπογαςβ, γοπ ἆοπι αἰ]αῖῃ 8οΠοἨ Ἱπεροῃ 

βεῖπος Βετ]ο]ίς ἄρου ἆθεπ Τδοπδαιβραπρ 468 ήομαπηςθς Εθβίδίεηί, 

ἆ4β6 οι ἆαδ Βπομ ἆα5δ 1,οποῖαβ σεκαππί απά Ἀπβδροθοαίοί Ἰναί, 

πγοῖδ αποἩ σοπ Εοββδεϊαηπρ παπά Ἐαδίεη ἀ4ο65 ὁομαππο απ{ ἆατ 

Ἠοῖδο πηαοἩ Ῥαΐπιος σα οιζᾶμ]εῃ δ). Ὀερτίρεπς Ἰιαί Τ,οποῖαβ πας] 

ἀοἢ γοπἱεροπάςη Ἰαἰαἰπίδοπεπ Ζειρπίββδεπ παν ρα” καν ο ννἉ η, 

ἀᾳβ9 ο]αηπες απ{ Ραΐπιος ἀῑο ΑροϊκαΙγρ8ο ρεβοµαπί ππά ϱοβο]γίθ- 

Ῥεη Ἠαβο. ἴπι ϱδομίδομεῃ Ἰαπαῖας Ἰαί αΏετ αποἩ ἀ4ετ Ναπιο 

465 Καΐβοιτ Ὠοπιίαη πος] πΙσμί ρερίαπάση, α]σμεπ Αὐᾶΐας, 

Μα]Ιίαβ ππά ἆαι Ἰαίείπίδομο Ῥπουποτα», αἶ]οι ἸΓαγδομοϊπ]ομ]κοιί 

1) Ὀπτίθυ ρ. 200, 1--ᾱ. Όερει ἆεπ Τα Β. οΌοπ Ρ. ΟΙΥ. 

2) Αυράϊαφ Υ, 2 Ρ. ὅδά4κᾳ.; ΒἰΡ]. Οααῖπ. Τ, 9, 67: ΒΙΡ]. Μακ. ΤΠ, 1, 62. 

Ἠ/επίρει (θγϊοπί ψητά ἆαταιί πα Ίοροῃ βοΐη, ἆαβδ Αὐάϊαφ παπά Μο]Ηίας 

αποἩ ἵπ ἴἨτοπ Υοπῃ ρτἰοοΠίδοΏθἨ, βγτίβο]θπ ππᾶ αγπιεπίβοµθη Τοχί αὖ- 
ποἰοπεπάςη οημ]ηδθ (απίθη ρ. 251, 18) απῖ 4αδ Εχῖϊ σατοκΏ]ο]κοη, 

9) Ὀπίεηῃ ρ. 4τ, 2444. 49, 18. 11 οίο, Όας Ἐαδίοι 47, 17 8ᾳα. Ὀεῦου 

Βείη Υαγ]ᾶ]έπῖθς 71 Τ,ΘποἱΠβ Β. δοηοπ οΏοπ Ρ.ΤΙΧΥΠΤΗ. 5: ΟΠ. 1. Όαβ Εαβίοη 

νοτ]θρίεη ἀἱθ αοία 5ο. Ῥαῖ ΤἱβοπεπᾶοτΕ Ρ. 268 84. αι{ξ ἀῑο Ἠοαίβθο πας] Βοπι, 

ππιηθγΠῖη οἵηπ Ῥοννοῖβ, ἆαθβ ἀῑοβ οἵη ππνοτβιββοτ]ε]θΒ Ἐ]οιιοπέ απο ἆθι 

βτιοσμίθοιεν Τταάιοπεη ἤθαυ ΖοΠαππθς γα. 



ΕΙ μμ μη 

- 

πας] αΌοι απο ἆοτ απραδιϊηίφο]ο Ττασίαί (ππίεη Ρ. 90τ, 9. ϐ), 
4ος 8οβοη. Ιδίάος απ. Α. ἵηπ ἆσπι Ιαεϊπίδεμει Τ,οποῖπβ ρεί[απάεν 

Ἰαῦεῃ. εηη Ὑἱοοτίη ἀἴθεεη Καΐκει ἴπι ρ]είοπεῃ Ζᾳ5απιπιεπΏαης 

πθμηέ, 8ο {οἱεί ἆαταις πὶομί, ἆαδθ ος ἵπι ρτίεοΏίδοπεη Ιμεποῖαβ 

ίαπά. ΑΙετάϊῖηρς αἶπά ὙΠαίοτίης Βελο]ῖεπ, ἴμτο Εολίπείε γοτααβ- 
Ροβοίσί, γοτ Επίδίεππηςρ ἀος Ἰαειπίκομεν 1επεῖας ρεδομτίεβεη, 

ππά ὙΠείογίη Καππ αἶδο, κοπεί εν γοηυ 1εποῖαπς αὐλμάπείς Ιδί, 

παχ ἀθβεοῃ ρτιεσμίβεμεν Τεχί Ὀοππίσί λαῦεη 1). Αθετ ἆεπ Ἀαππεη 

Ῥοπίαη Ὀταπολέ ογ ἀϊεδεπι πῖομέ επ(]εἶηί Ζα Ἠαθεηῃ: ἀεππ Υἱοίο- 

τη ΚαΠΠ ππὰ πὶτὰ επ Ιτεπᾶας σεκαηπί Παβεπ ππά απάἀετε Βολτίέῖ- 

βἰο]ιετ, πε]ε]με ἀαδ Ῥαίπιοβεχῖ] οἆει ἀἱε ΑΏίαβειπς ἀετ ΑΡο- 

Καΐγρ8ε ππίετ Ὠοπιίαμ βεἰσίέη. Ηδίε Ὀοπηήβίαης Χαπιε ἴπι ρτῖθ- 

οήδοῖνει 1,εποῖαβ Ρολίαπάεηπ, 5ο ΏΠεῦε 65 πηγοτδίᾶπά]εἩ, ἆάδς 

Ῥτοε]μοταβ βία ἆεδεεη Τνα]αη οἆει Ἡαάτίαη ρεβείσί ας 2): 

ππά ἆαάξς Ερϊρλιαπίας ἵπ ἀεπικε]θεῃ ΖΠβ8ΑΠΙΠΕΠΗΦΗΕ, Ίο 86ἶπο 

γετίταπέλεῖέ πι Τεποῖας τα Ταρε {ταί, απ{ ἀῑο πηφ] οκ]σ]ε Τάεε 

βεταίπειπ Κοππίο, ἆαδς ἀαάξ Ῥαἰπιοδεχῖ] ππά ἀῑε ΕΠεκΚεΏν γοη 

ἀοτί ππίεγ Καΐςετ Οἰαπάῖας {α]]ε 3), νγας Πθοετάίες πηέ ἀ4ετ ἀαπεῦεῃ 

βἰεπεπάεηπ Απραῦε ἆε8β Α]ίειγβ 4εβ ᾖοῦαπηςς ππγετεϊηῦας 18έ. Ε8 

Ι8έ {οτπετ Ζα Ῥεαεμίοῃ, ἆαθς ἀῑο βγτίβεῖιε θβοΠμίομίε ἀε5 ὀοἴατ- 

π6ς 4), τοῦ πε]εῖοτ ΖἹγατ π]σμί σα Ὀευείδεη 18, ἆαδς 5ἷο ἀῑτοσί 

νοη Ιεποῖαπς αὐμᾶηρε, πε]ε]ε αΌετ ἀοοῦ πὶομέ οἴπο Ζπδαπιππεη- 

Ἰαπς πηῖέ ἀετ ἄ]ίετεη ομαππεε]ερεπάο Ιδί, ἀεπι Καΐκεν Νετο ἀῑε 
ο γετραηππηφ 4εβ «ομαηπες ἵπ εἶηπ πίομίέ πᾶπετ Ὠεπεϊεμπείος Εχ!] 

ππᾶά απο ἀῑο ΒΠοκρεταίαπς του ἀοτί Ζαβομτεϊοί. Ἐπά]ει ϱε- 
Ἠδτί Ἠϊετῖπ, ἀαξς Οτίςεπθς, πε]εμετ βεἩτ ϱεπαι ἀαβ ἵη ει ΑΡο- 

Καΐγρςε εε]θδί γοτῃερεπάε Ζεπρπῖς ὕθετ ἀαάξ Εχί ἀ4ε5 οϊαηππεβ 

γοη ἀοι παράδοσις ππίογαελεϊἁςθε, ἀπτοι ἀϊεθο ἆύγαΙ Ἰγείδβ, Ίγα8 

4ϊἱε ΑΡροκαΙγρεε πἰεµέ πιε]ἀε, ἆάδβ ἀετ Κῦπὶᾳ ἀ4ετ Βὔπιετ ἆεπ 
ΑΡροείε] γετύαπηί ηαῦς, αΏετ Κεῖπεη Χαπιεη πεηπί (οὔεπ ρ. ΟΧΥΠΙ 

Αηπι. 9). Απει ΟἸεπεπς ΑΙ. (ᾳαἲς ἀῑν. 49) σὶεὈέ ἀεπι »Έσταῃ- 

1) Ἠϊετοι. νῖτ,. ἴ]. τ4: Τἱεογίπις Ρεἰαδίοπεπείε ερἰεεορµ5 ποπ αεφμε 

Ἰαίΐπε αξ ϱγαεσε πονεγαξ. 

2) Ὀπίεῃ ρ. 45, 1: 46, 5. 5: 1Ττ8, ἵτ. ΤιεΠεϊῖομέ ἴδί Ἡαάτίαι τῖο]- 

Ώρο Τ.Α. 8. απεῖ οὔεῃπ Ρ. ΧΧΠ. ἘΕἩτ εεἩτ Ὀεπεϊεμπεπά Ἰα]ίο 1ος, ἆαβθ 

Ῥ. 151, 2.ᾳ. Ὀεϊ ΕππᾶἨπαπης ἆἀθε8 Βεριεταηραγγεςμθεῖς ῥατ Καῖῃ Καΐρεγ- 

παπηςθ γοτκοωπή. 8ο πατ 68 ἵηπ ἄετ Οπε]]ο. 

ϐ) Ἰαετ. 541, 12. 88. Όεῦειτ βεῖη Ἰαοτ. 51, 6 βἶο]ι Καππάρεῦεπάες ΤΓ8- 

8επ ππῃ 1,εποῖπβ 8. οῦεη Ρ. ΤΙΧ[--1ΧΥ ο. ΟΠΠ π. 1. 

4) Ἠτὶρηί, αροοτ. αοῖς 1, Ρ. Ὁ 8ᾳᾳ. Τ, 55-- 537, 



με Μ - 

ποηά Ἰοῖποη ΝαπΙσΠ, Ώαγπασ]ι Ιδέ 7α Ῥομαπρίον: πι ρτ]θοβίβοΏοι 

Τ,οποῖαβ Ιδί ναι γοη ἀοιν Ὑετατίμαί]αηπρ -4εβ ἆομαπηθφ Ζπι Εκ 

οι Ῥαΐπιος, νἱα]]οῖομί απο γοηπ εἴποπι Επῄιβα 4ο8 ἀαπια]σοῃ 

τὔπιίβοπον Καΐρδοις Ἠϊογαι{ 4ο Ἠεάςο ϱ6ΊΠΘΡ6Π, αΏθι ποάοτ ἆοθι 

Ναπιθ 469 Καϊβδοιβ ποςἩ ἆἀῑρ Ποπιίαμτί ἀ4θβ ΑροβίοΙς οινγᾶμηί 
ποτάθη. 

Απ νὶα] {οδίοτεη παπά Ὀτεϊίετεη Ῥοάση Ἱκαπη 1ο] ἀῑε Βεματρ- 

(πης αίε]]εῃπ, ἀάδς Τοποίῖαβ αἴπεπ Ῥοτίοπί ἄρει ἀἱο Υοταπ]αβεαπρ 

υπᾶ Ἑπίδίομαπρ ἆαεβ Ἰοπαπποϊβοπεηπ Ἐγαηπρο]Ιίαπιβ Ρ6Ρ6ΡΕΠ Ἰαβ. 

Δη ἀοι οἴπεπ ἆθι Ῥοεϊάεπ ίο]]σπ, πο Ἠϊατοπγπαπς οιζᾶΠ]{, ἆαδβ 

ήοπαπηπθβ τοη ἆαπ ΒΙβομδίοεη Ααίοηπςβ απά αβαπάίθη γ]ε]οτ (16- 

πιθίπᾶθη αι[ρο[ογάστέ πονάει βαἳ, αἶπ ἀἱο ἄ]ίετοη Εναπρο]ίθη 

αἩ {]αο]ορίῖδο]μετα ἀθ]ια]ί ἀροτίτεβεπάθ ΕναπρεΠαπι σα βοηΏχοίθθη, 

ππᾶά ἆαθθ 6) ἀεπι Ώτάπρεη ἆαοιτ Βντήᾶει οἵ5ί πασβρεσεῦεν Ἰαῦβο, 

ηΦολάςπι 6) βἱΟη ἀπτοἨ. αἶπ ϱοπιεϊπβαπιο Ῥοΐοη ππά Ἐαδίοη ἆοι 

ϱὔΜἱοπεη Ζαδήπππιπηρ νγετροανγὶβθετί Παίίο, ποπηί 6ς αἱβ Ωπο]]ο 

ἆαπ ῬΒοτίο]ί αἴποτ οσοεβαδίίοα ἠκίογία (απίοη ρ. 199, 11). Ώαβρ 

Πἰθταπίθυ γγοάει Εαδεῦ’ς ΚΙτοπεπβεβδομΙομίο ποολ Ἡερεβίῃρῃβ ΗΥΡο- 

πιηοπιαία, σα γατχβίεηεη βοθἶσῃ, αγά βοποπ βεᾳεῖρί (ρ. ΟΙΥ), παπά 

6Ώ6ΠβΟ, ἆαδθ ΗΙαγοπγπιπβ απἀαινγᾶτίβ ππίοι ἆθπι Ναπιεη νοἩ 

εοοἰεδαβέίοαο ᾖβίογίαε ἀῑαο «οἰαπποεβασίοη ἆαβ Τεποῖας οἰπροα[ήμτί 

μα. Ώαβθ ἵη ἀϊοβοη παπά παν ἵπι ϱγοομίβοῃεῃ Οπἱρῖπα] ἆἀοι- 

βοΊθεπ ἄροι ΄ ἆοπ Όταριαηπςρ ἆθβ ομαηπεβεταπρφοΗαπιβ Ῥοτομίεί 

ναι, Ἰδί {6υποΥ ἁαταπι ππαγβομθίπ]ο], πα Βρίρῃαπῖαθ οὈοεπάα, 

πο ος Πἱοιάρογ Παπάσ]ί, ἆεπ 1,οιοῖαβ αἱδ 6ποββοηπ 468 οπαπηςθϐ 

αἰπίθ]τί, Ἐπάα]ο αὖον {ογτάειπ ἀἱο ὈερογεϊπβΙπΙπΙππρεῦ Ἰψ]- 

βοηοπ ἆαοπ τα ρ. 1968, οἱ ππᾶ Ρ. 90τ, 995604. οδτίοι Βομτ]{νθη ἵπ 

Ῥεζαρ απί ἀϊθβεη Ῥαποί εἶπο απββδοτῃα]ῦ ἆἱεβαρ Κγοῖδος Περεπᾶο 

δοπιείπβαπιο δο]τ]]ομο τιπά]αρο, ἹΠόοπη πιαη πὶοπί οπεάςτ 

ραπ πηρ]απΏ]σ]α ΕπίΙοεἨπαηρεπ ἆθβ Ἠϊπθοη Υοπη Απάθιη απΠΠΘΙΠ- 

πιοη, οἆοι αἶποί ποσἩ ππρ]ααρΠοπεταον ΝογβίεΙ]απρ τον οἴπετ ἀπγοῃ 

ύαἩτ]απάσγίο ἨἰπάπτοὮ βἱοὮ η 1Ἠτοι Τάσπέί οτ]α]έοπᾶση πιϊϊηᾶ- 

Πσομον ΤταάἹᾶοη Πα]άίροι υγ]. Ἐς Ἱιαπάσ]ί ἴο]ι η]ου π]ομέ πι οἶπ 1464, 
4α8 αποἩ ἆει Ὀ]πάς βᾶπρει 8ο ΒΙΠΡΘΗ πιαβ, 6 68 βοῖί ΜοηβοΠεΠ- 

βοάεπ]κεη ϱ6βαηραν πατάς, δοπάθτη πα οἶποιῃ Οοπηρ]θοα {ΓοςΙΚ6ΠΘΙ 

Ἠϊκίοτίβομετ Νοίσθι, Ἱπε]ομο 1π ἀἱθδει Καπεη Εοιπι Νροιγπατπρί 

πΙθηί ερεηβίαπᾶ οἶποι πι ἠπά]οποαη [ζορον]ιοίειππρ βαίηπ Ἰὔππον; 

ππάᾶ 68 Ἱϊοραῃ Ἠ]ου [οερετθἰπβΗπιπΙαΠβΡση ΖΥΙβοΠεη υγαῖί απθεϊπαπάοι 
βίεπεπάςεη 9ο)γ]{{βίε]]εγη νου. ΗΙατοηγτητβ Ἰκεππί ἆεπ Οοπιπιοπίας 

6ος Υἱοίονίπ ἄθει ἀῑδ ΑροΚκαΙγρβο (τὶς. Παρί, τ4), Ὑθ]οθη πχ 



-οἵπνπ .. 

νἰε]]ο]οΏέ πιῖέ οἰπίρει Τηίετρο]α οπου ἴπ ἆθπ Βε]μο]ίεπ ππίοτ Ὑϊείο- 
τίης Ναπποῃ Ἠοδ/σεη (απίοη 7α ρ. 198, 91). Αὖοτ ἴπι Β]ϊεκ απ 

ἀϊθςο Βε]μο]εῃ Καηπ ἆοοὶι Ηϊετοπγπηας π]σ]{ Υοη 6ἴποτ εσε]εδίαδέίοα 

Μδίογία τεάεη. Ἠϊετοπγπαις Ἰαξ πῖξ πιεβτετεη εΏγίίοη απίετ 

Απριδίΐης Ναππεη ππά πηῖί ἆαπι πιπτα(οτίδεµεπ Καποῦ απο] βοἶσ]μα 

Άηραῦθεν "θει ἀεπ {Γαρβ]οιεη Ραποί ροπιείηπ, Ἱπο]ο]ο Ῥεῖ Ὑϊοίοτίτπ 

πἰςμίέ σα Ππάεῃ Ἱπατεν: παπά Ίεποτ απραβΗπίδεμο Ττγασίαί, πγε]οιετ 

ππβσθερτοσμοποτ ππά παςἩφοπίθβοπεγ Μαβδβεη απξ αροκτγρΠοῃ 

Βεμη εν ἴθου ᾖομαηπες Ῥετίομίοέ (οΏΌειπ ϱ. ΟΠ 5αα. ΟΧΣ Αα.), 
Ὀοτιμτέ εἶο πνὔγῖοὮ ποῖέ 4ετ Κτπετεη Ὠατείε]Ίαππςφ ἀαεξ ΗΙΕΤΟΠΥ- 

πηιΒ ππὰ 5αοΏ]]οὮ πε ν]ε]επ απάετεν Φομτίδίο]ετη. Ώου] Ιδί ϱ5 

ποβνπεμάϊς, απ{ ἀῑο εἰπσείπεπ Μοπιεπίο εἰπζαφε[μη. 

4. Ῥιο Ααοτάεταηπςρ 2ατ ΑΡίαβεπηπς ἀο5 Ἐναπρεβαπις ϱεμί 

παςς Ἠίετοηγπιπς (οοπιπι. ἵπ Μα. νῖτ. Π]. ππίεηπ τα ρ. 1958, 21), 

ἄοπι απρπεβπίεομεπ Ττασίαί Ὀα6ῖ Μαϊ (απίεῃπ ρ. 208, 11), ἀεπι 

Ῥτο]ος τοι Απραςιπς Ττασίαίεη Ἀθρετ ᾖομαππος (τα ρ. 198, 91), 

ἀαπι βορδεπαπηίεη Τεῖάοτ (Μοπαπι. οτοᾶοχορτ. Π, 698), τοι ἀ4επ 

Βἰδε]μῦίευ ΑδΙεΏ5 απ5; ππά πχ ἀΐθδο Ἐὔδηπεῃ ρεππεῖπἰ βεῖη, ΘΠΠ 

4ει πιπγδίογίδεηε Καποη τοῦ 4επ Βἰκελμῦίεπ οἆετ νιε]εῖεμὲ ΜΙί- 

Ῥϊδελδίεη 4ες ζομαππες 4α5εε]θο βαρί1). Ίεπηπ Ἠιετοπγπιπς απ 

4ει εἶπαῃ Φίε]]ο παπά ἆετ απραςί. Ττασίαί ἄαπερεη εβαπά(ξομαίίεη 
νίε]ετ Κομεπ επᾶμπεν, 5ο ἶδί ἆας Ὠαί ὙΠοοτῖη πηϊπΏερτιῆεη 

ἵπ 4επι Απεόταοκ ἄε Ππ (ης ῥγουὐιοίί ΟΗΥΠΕΣ ερἰςεορί”). Ἡεπη 
αὖετ ΗΙετοηγπιτπΕ 6εταάς ἆα, πο εν ἄεπ Τἴπ]α]ξ Ίεπει ,ΚἴτοεμΠεπεν 

Εᾶμ]αης” πεάεισαβεῦεπ τετερτίςμξ, του Ῥγήάετη βαθί, ἀῑο ἴππ 

ἆατα ρεἀτᾶηρί, ππά ἀετ ειγγεϊετίο Με]]έας (απίεπ Ρ. 908 Αηπι.) 

ητχ ΥΟη ἀἴ6βεῃ, 5ο βἶπά ἁαπηί εοἩπγοτ]οὮ πασ Ίεπο Βϊδο]δίε ϱε- 

πηθῖηί; ϱ5 οτἰηποτί Μιε]πιεῦτ απ οἶπο Ὠοὶ ἆεπ τίθοπεπ Ἱαῖί Υετ- 
Ὀταϊίείο Ἐοτπι ἀετ ΤταάΙίον 3) ππᾶ Ἰῆδεί Βαππι Γᾶν ἀῑο ερεοῖε]]α 

1) απ. Ματαί. Ιπ. 9: «ο]λαππίε επ ἀεείροῖί οο]ιογαπείδις εοπᾶεθεί- 
Φις εἰ ερἰεεορἰς δις αἰπίέ: οοπἰείπαέε πι] οὔίε ἐγίάμο, εί φιά ει- 

σπε Γιεγίέ γευεϊαένι, αἰξεγιέγιπι ποδίς ΕεππαΥΤΕΠΙΜΦ. εαάεπι ποείε τευεῖα- 

ἔνωπ Απάγεαε επ αροκἰοῖίε, ιέ γεεοφπἰςοεπέίνπς εις «Ἰο]ιαπηίς «πο πο- 

παΐπε εωποία αἀἰκοτίρεγεί. 9 αΏβεβεμη νοη ἄετ [πιετρπποβονἨ ἵπ 4ετ ΗΒ. 

2) Βο ἵπ ἄεπ Ῥεμο]εῃ Ὀεῖ (ααπαϊ ΤΥ, 59. Ῥ6τ πεϊοτ Ιποτρο]τίθ 

ΟὈσπυπιεπίας (ΒΙΡΙ. Ῥαΐτ. Μαςχ. ΤΠ, 418 Ο) Ἰδακί ἆάς ἸΓοτέ ερἰεεορὲἑ περ. 
Ῥτϊπιαεῖας (ΒΙ0]. Ρ. Μας ΣΧ, 288) βαρί νοτπ ππι]έογιπι εοπφτεθφαξο 8ασετ- 

ἀοέιιπι. 

8) Οεπι. ΑΙ. Ἡγροε, Ὀεῖ ἘαφεῦὈ. Ἡ. 6. ΤΗ, 14, Τ: προτραπέντα ὑπὸ 

τῶν γνωρέμων. Ἐπδεῦυίας βε]οθδε, πείο]οτ ἀῑο Ὀευετ]είεταπς Κεππέ (1, 



-- ΟΧΧΥΠΙ -- 

Απραῦο ἆαβ πιαγ. Καποητβ, ἆαδθ ΜΙ(]ῆηροι ἆθδ ᾖομαππες ἀαβοὶ 

Β6ΊΥΘΡ6Π βαἰοη ππά Ιπβρθβοπάτο Απάτοας. Γα58 1ιοποίαβ Γῇ ἀἱε- 

24, 6: κατέχει λόγος, 8 Ἱ σνοῖπια] απᾶ 6 11 φασέ) ϱαρί πὶο]λέ, πει ἀῑθ 

παρακαλοῦντες Ὑ.1θῃ. Ἐλθοπβογοπίς ΟΠγβοβίοπαθ (Ποπ, 1 ἵπ Μαι. 

Μοπί{ααοοπ ΥΠ, 6: ὁ δὲ Ἰωάννης αὐτὸς μὲν ἐσίγησε τὴν αἰτίαν' ὡς δὲ 

λόγος ἔχει ἄνωθεν καὶ ἓκ πατέρων εἲς ἡμᾶς καταβάς, οὐδὲ αὐτὸς ἁπλῶς 

ἐπὶ τὸ γράφειν ἤλθεν, ἀλλ ἐπειδὴ τοῖς τρισὶν ἡ σπουδὴ γέγονε τῷ τῆς 

οἱκονομίας ἐνδιατρῖψαι λόγῳ καὶ τὰ τῆς Φεότητος ἐκινδύνευεν ἀποσιω- 

πᾶσθδαι δόγματα, τοῦ Χριστοῦ κινήσαντος αὐτὸν λοιπὸν οὕτως ἠλθεν ἐπὶ 

τὴν εὐαγγελικὴν γραφήν). Ὀ8βε 7οπαηπος ἀτίπροπάθη ΒΙ{έθη παοἩρεροβθη 

παῦθ, 84Ρ6π απο] Ἠϊατίιβ νοη Ῥοϊάθι (Ραϊί Μαϊ, Νου. ΒΙΡ]. 1, 1, 484: 

ύολαππες ἐρίέιω πουϊβδίπιις οοασέι εδ ευαπφεϊύιπηι οοπδογίθεγε) ππᾶ Ερὶ- 

Ρπαπίας Ἰασν. 54, 12 παν Ιπάϊτθοίῦ. ]εηη Τ,είσίοτεοτ Ζιπᾶσ]μαί πι ἄΠηΠΟἩ 

πο ΟΠΥΥΒΟΒίΟΠΙΠΒ νοη θἴπθπι Ζγαπρ ἆθβ Ἠ]. ἀῑδίοθ βαβί, 8ο παὶρί ἀοοῖ 

46ι 6ορεπβαί” (ἀναγκάζει τὸ ἅγιον πνεῦμα τὸν Ιωάννην παραιτούµενον 
εὐαγγελίσασθαι) απᾶ ἀἱο Ἰιοάρι]κοητ ἆθεβ οτί (ἀναγκάζεται ἐκθέσθαι 

τὸ εὐαγγέλιον), ἆθβδδ οἶπο Ὑσοτλαπά]πηπρ πας ἆθπι βἰοὮ υαϊροιπάθη «οἶια- 

ηθ8 βίαίρο[απᾶθη Ἠαί. Νᾶμποτ πίς Οἰοπιθης ΑΙ. παπά ἆθιπ ΑὈοπά]ᾶπάθτα 

ῬοτἩτί οι ΤΠπουάος νοηπ Μορβαθβίία (Οοπιπα. ἵπ Νου. Το, εᾱ. Ἐτίίσβοπο 

Ρ. 19, 19: οἳ περὶ τὴν Ασίαν πιστοί, ἆαπη Ρ. 20, 16: παράκλησις τῶν 

ἀδελφώῶν ἐγένετο). ΟΕ. αποὮ ΟΌοβπιαβ Ιπάϊσορ]. Ὀαί Μοπίίαποοη, οο]. πογα 

ραΐ. Π, 948. Όεῦοι ἀῑο Ὠατεία]]απςρ ἵπ ἆθπ Αοία Τιπιοί]αϊ ρ. 9 844. ΙΙ 

1οη ἀάδ ἵπ ἆθπ δή, ρε]. ΑπΠ7Σ. 1878  104--107 θραρίθ πὶοπέ π]θᾶςι- 

Ἠο]θη. --  Ἠροηιήπι]]ο] Ιδί ἀἱδ Ὡατείεί]αηςρ ἵπ ἆθτ ΑΥΤΙΒΟἨ οτηα]ίθπθη 

(θβοΠῖοΏίθ ἀθβ ομαππος (ΤτὶρΗί, αροοτ. ἁοίβ ρ. 19 4. Π, 58 8α.). Όαι- 

ηΦΟἨ Ἰαῦ βἰο] ζοπμαηππθϐ βοποἨ ἵηπ 5ος {πει Ζεῖέ οἴππηαὶ ἆοτ Βἱ649 ἀ4οτ 

Ἀ]ίοτοη Εναπρο]ἰθίοη αοἱορδέ, ἄθτοι Βομτί[ίοη ἀπτοι αἷπ Ἐναπβο]Ιαπι ΥοἩ 

βοΐπετ ἨΗαπᾶ σα ογρᾶπσθηῃ, Ἱπγ]άθιβοίσέ πι ἆεῃ Ἰ/οτίοη: »ἀαποῖι πιαη π]ςΏί 

β4Ρο: 6ος Ιδί οἶπ οἩπρ]ίπρ, Ἱγθηηπ Βαΐαη Ζη]οβρα]έ ἵπ ἀἱο ἸΝεἰε ντ," 

Ἐταί ἵηῃ γαι αρᾶίθτον Ζαϊί Κοπιπιθη Ροΐίτας υπᾶ Ραπ]π8 π8ος Ἐρῃθριβ σαπι 

ΈΏοθβιοὮ ππά 6ΙΠΘΊΘΤΏ Ίεπο Ἐ]ΐθ. Ναολάσπι 6ομαππθς βἰο]ι σαηᾶσ]δί υῖθ- 

46τ, ἀἱεβπια] πηῇί ἆθπ Ἰοτίεῃ: ,Ἡθηη ἆθτ Π]. αοὶδί ο η], ν] 1ο]Β 

βομτοίρθπ”, πγεπὶρ ροπεῖρί ροπεῖρί Ἠαῖ, οιΙ]έ απι πᾶσολβίοη Βοππίαρ του 

Ταρθβαηρταομ ἆθτ ΠΙ, οὶδί ἆαβ Ηαιβ, ἵπ να]οἸθπι ἆῑο Αγροβίθὶ βολ]αίον, 
πηί Εοιετρ]αηη;: απᾶ που] «εἨθ ἀἱο Βοππθ απ{βοΠί, Παί ᾖομαππθςβ βείῃ 

β4Ἠᾳ6Β ΕναπρθΠαπα ἵπ οἶποι οἰπαίρθη Βίαπᾶς ϱθβδοἈτίεῦεῃ, --  Βαὶ αἱῑετ 

Αγγεϊομιπρ ἴδί ἆἀοτ Ζαβαπιππθημανς πί ἆθτ ἄ]ίθείεη Ποευοτ]Παίεταπρ Ἱππ- 

νοικοπηῦαν. -- Ίθπη Ἠρτίραονπς ἄτερονίας Βαγπδβταγα (οοιηπι, ἵπ ΘΥΔΠΡ. 

ύοπαππῖ6 ο. Ἡ. δοηνατί, Εοἰάπραε 1878 ῥρ. 4. ϐ) παςἩ οἶπει Βεπιοτκαπρ 
ἄθου ἀῑο Ἐπρᾶησαηπρ ἆαι αγπορβοµεπ Εναηρθ]ίεη ἀπτοἩ ἆομαππθν {οτῦ- 

{δμτί: Ε9δ δαρίΕπβδοῬίπςδ, ἆαδβ Ροΐτας απᾶ ΡῬασ]ας σα μπι κα- 

ΠΙΘΏ ηδοἩ Ερῃλθβδας παπά ἵμπ σατοἀάθίοη σα βο,τοαῖροπ”, 80 Ἰαί 

ος 4ἱ6β6 ΑΥΤίβοΝθΘ ],εροπάθ ἵπα Θίπηπ, Ποθἰοιθ ἵπ οἶπεαι ἆθι Ῥείάθη θτ]ιβ]{6- 
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.Ὅμαχ.ς- 

8εη Αροβίο] εἴπ Ὀοβοπάφτος Τπίργοββο Ἰαίία, ἰδέ 5εἶοι ἁαπιῖέ Ῥο- 
πήθκοηῃ, ἆ.θθ ες μπι οἶπος οἶποι ἀταὶ Βϊσ]μοι ποπ]άπιεί Ἰαί. 

Όαβς οἱ ἴἨπ αὖΌοτ πεί ᾖοήαηπος ἵπ Ερ]οβις ΖπΠ8απιποηρεῦγαςΏέ 

Ἰαῖ, ντὰ ἀαάατον πιεὮτ αἱ υαμγβο]εϊηΠε]Ι, ἆαδθ ἀει Μῦπο] 

Ερϊρ]απίας, Ἰγε]είογ ἀἱο περίοδοι τῶν ἀποστόλων βε]εδεπ (ππίεη 

Ρ. 210, 19) απᾶ ἵπ βείπεπη 1,εῦοῃ ἆεΒ Απάτεας ἀῑε Ἱεποίαπίβεβπεῃ 

Αοίεη είατκ απεσεῦεπίοί Ἰαί, ἆεπ Απάτεας οἶπο Κπτζε Ζεῖί Ίαυς 

πηῖέ ἀεπι Ζεροάδιδεομη ἆομαππος ἵπ ΕρΏθεας Ρτεάίρεη ]ᾶ8εί, ππά 
να ἵη απ [[ά]]σκίος [εροτοϊπκιπιπηπης πτηῖέ ἆθπι πηπταξ. Καποπ 

Ζαπι Ἐπιρίᾶηρει εἶπει ΟΠεπύαταπς πιαοΒέ, υγε]ο]α 6 ἆεπι ομαῃ- 

π68 πα] 1). Ὀπά απο ας ἀἴτίο σα Ῥεασμίεη βεῖῃπ, ἆαδβ8 

4η εἶπειτ βεἩτ πας]Ὦ Ι,οποῖας οἨπιεσκεπάεη Βίε]αο ἀε. Αὐάΐαβ8 

(11, 95 ρ. 484) Απάτεας ἵπ οαἴπεπι πᾶολμίοπεην ΤταππιφοβίοΏέ 

βεῖπε ΜΠαροείεΙ Ῥείτας ππά ἆομαππες αἰε]ί. 
2. ου ἀεπι απ Βείτεϊῦεη ἀες ζοπαππθς τεταπεία]έείεη Εαδίεν 

Ῥετομίεη Ἠϊετοηγπιαβ ἵπ ἀετ Ὑοττοάο ζαπι Μαιᾶπβδοοπιπιεπίας 

ο ππὰ 4ετ απραςΗπίδεμε Ττασίαί Ὀεῖ Μαϊ Ῥεϊπαλι ε]εϊεβ]απίεπά (ππίεῃ 

ρ. 199, 19 ππά ρ. 208, 15). Ὀει πιπταί. Καποῦ α]]εῖη ϱ1εὈί εἶπε 

Πατείεπηπς, πε]επο απ αεἴπο Ζπβαπιπιεημᾶησεπάε Ετσαηίπης 

πατΏοκυγοῖςί. Μι ἀϊεδεπι Εαδίεῃ Ἰᾶπσί ϱ5 αΏθτ ΖΠ8ΑΠΙΠΕΠ, ἆαβ8 

πας] ἨϊετοπγπηπΒ, ἀεπί]ίο]ιες παο] ἆθπι Ττασίαί ππίετ Ααρπαξῆης 

Ναπιεη ππά εἶπετ Ρτεᾶϊσί Απρπείϊης (απίεη Ρ. 199, 14: 908, 18 
πεῦαί Αππι.) αἵπ Ὀδεοπάετε Ἠο]οι ἄταᾶ τοῦ Ἱπερίταίίοη ἀεπι 1ο- 

Ἰαππςθς Ὀεῖ ἀεπι Βερίπη βεΐπετ ςομτϊ[βίε]]ετίδεπεπ Ατρεϊί τα Τε 

Ρεποτάεπ 5αῖη 5ο]]. Ὠαπιέ αὓΌετ Ι5ί π]εάοτ Ζα γετρ]εῖεπεῃ, ἆαβ8 

πας 0Ἰεπιεπςβ ΑΙ. Ρεταάε ο]αηππεβ πνεύματι Φεοφορηθείς 6ε- 

αοἩτίεῦεη Ἡαῦεη 5οἨ (Επ. Ἡ. ο. ΥΙ, 14, Τ). 

9. Ώιε ΒΠοκείομί απί ἀῑα ἵπ Αείεπ εΌεῃ ἁαπια]ς απΠαποῃμεῃ- 

4επ Ηᾶτεί]κει Ιδί Ὀεπεαρί”) ἀπτο]ι Ὑϊοίοταπ, Ἠϊετοπγπιπς απ 

που Ἠβα. Εῆτ εἶπ απ{ ποσῖ ἄ]ίετετ ἀταπά]αρο Ῥεταπεπάες Γετίς 4εΒ Ἐβθ- 

Ῥία8 γοηυ 0ἄδατεα απδσερεῦεπ π]τά, 

4) ΕρὶρΙ. πιοπαςΒί οᾶῖία οί Ιπθᾶ. οπτα Ὠτεβδεϊ ρ. 56: ᾽άνδρέας δὲ 
καὶ Ἰωάννης διέτριβον εἲς Ἔφεσον καὶ ἐδέδασκον. εἶπε δὲ ὁ κύριος τῷ 
Ἀνδρέα: ἄπελδε εἲς Ἠιδυνίαν, Μἀγὼ μετὰ σοῦ εἰμι οὗ ἂν πορεύσῃ, ὅτι 

ἡ Σκυδία περιμένει σε. ὡς δὲ εἶπεν ὁ ̓ άγδρέας τῷ Ἰωάννη πάντα, ἠσπά- 
σαντο ἀλλήλους. 

9) Όαμς αποῖ Ίτεπ. ΤΠ, 14, 1 (Ἠατνογ ΤΠ, 40) ἆπς ἘγαηρεΙππι 468 

ζομαππθς ϱοβεπ ἄθπ Ἱττι]απι ἀἄετ Οετιη(πίαπετ ππᾶ ἄετ πος] ἄῑέετεη Ἀίκο- 
Ἰαϊίθη ρετῖο]έοί βείῃπ ]8αί, Κοπιτηί Ἠ]ετ πὶοΏέ ἴπ Βείτασϊνέ, πο {αδίσαβίε]]εν 

Ἰ6έ, παβδ ἀῑς ζολαππεβασίει επἰλἰε]ίοι; ἄθππ εἶπ Εϊπβπβε ἀϊεβεβθ Βποῖιβ 
Δεία ”οαηπί8. .9 



-- ΟΣΧΣΧΣΧ -- 

Ῥοϊάσπ ίε]Ιεῃ, ἆθπ απθαρπίδοπαεη Τιασίαί Ῥαῖί Μαϊ, ἆεπ Ῥτο]ορ 
γος Απρπβθίης Απδ]ερ"πρ 4θβ «ομαπηθβ, απᾶ του αΠεπι ἆπιοῃ 

Ἐρίρ]απϊαϐ, πο ἀϊαβο; τοἩπ ]μεποῖπβ ΑΡρτίοῃί1). Ὠϊἶο Ὀοαί αἱ]εῃ 

β]αἰομπιᾶβείρ σοπαηπίεη Ἠᾶταίϊ]και αἶπά Οατπία ππά Ἐρ]οη: ἆα- 
τα {ρί Ὑἱοίοτίη απά ἆθὶ νου ἴμπι αρηᾶπρῖρο Ῥτππαβίας ἀ4θεπ 

γα]επίηπ, ἀοτ απραβπίδομο Τγασίαϊ ἆεπ Ματοῖοπ (ρ. 208, τ), 
ππά Ερίρλαπίας, ἀαί βἰοι δοπεί πηήί Οατπίη οᾶει Μοατίπί ππᾶ 

Ερ]οη Ῥερηἳρί (Ἴαον. 641, Τ. 19: 69, 29), απ΄ ἀετ παπᾶσμαί ἵη 

Ῥοίτασλί Κοπιπιεπάεπ Φίε]]ο (Ίαςγ. 61, ϐ) οἴπο ϱτῦβαετο ΖαΠ] 

ποη Μᾶππειη, νπε]ομα ἴἨπι παν απβδ Τοαοῖας Ὀε]καππί οᾶοι ἆοσῃ 

αἱ Ἠε]ει ρεμὂτίϱ Ὀοεκαπηί Ἱναγεη (οβεη ῥ. ΤΣΗ βᾳᾳ.). ΔΙ ἀῑο 

ΤΟΠ οἨαπηποβ Ῥοβίτ]ίεπο Ιητ]ομτο ποπηί Ἠϊετοπσπιαβ (στ. Π1. 9), 

οΏθηδο αΏοι αποἩ πποῖ ππίθτ Απραδης ἈΝαπιεπ Ἰαπ[επάο Ττας- 

ἰαΐο (απίοη ρ. 908, 8 παπά ΟΡ). ΙΥ, 989) Οηβίμη απίε Μαγίαπι 

Ίι0ή. 716866, θἵη ΠΙοΠί εΏεῃ πα]ια]οροπάοτ Απδάναοϊς, ππε]ο]ιοι 8η 

ἀϊο τοι Ερϊρμαηῖας ἵη ἀἴεβαπι Ζ1βαπππιεημαης Ὀε]αττ]ο]ι ϱ6- 

Ῥγαπολίεη Ἰοάσηβατίθη οπηποτί2). ἨἘρίρμαπίαβ Ἰαί ἀϊθβείροῃ 

αΌθι π]οηί ϱεδομαΠεπ: ἆθπῃπ ΗΙατίαβ, ππε]οπει τοι ΑΡίαβ8ΙΠΡ 
468 Ῥαπαχίοη βορίοτΏοἩ Ιδί, σεῦταιπολΏί ἵπ ἆετ Οματα]κετιβῖ]ς 4οι 

ἆπτοὮ ἆάδ ομαπποβδεγαπβε]ππα γγιάρι]ορίοη Ἡᾶτεί]κοι εἴπεη 861 

βεπαα πηῖς Ερϊρπαπῖας ἀρογεϊηπδπιποπάσηα Ααβάτασ]ς 8). Απο ἰβί 

ΠΟΟἨ σα Ῥεπιοτκοη, ἆαβ8 παςἩ ἆεπι απραδπίβοπεν Ττασίαί Ὀοί 

Μαϊ ππά ἆθπι Ῥτοιος ἵπ Απιφιβί. οϱΡ. ΙΥ, ὃδο ἀϊεβο Ηᾶτεί]κοι 

ἀἱο Ζαἵί ἆαι Αὐνγοβοπ]αῖέ ἆθφ Αροβίε] αππ{ Ῥαΐπιος Ὀεπαίσί Ἰαῦεῃ 

αυ Ιτοηᾶας ἶδί Ὀοῖ ἆθβδοη ροβοΠἰο]ίῃοῖιαι Βίο]]απρ απάεπ]Όαν απᾶ ἵπ ἀοι 

Τῃαί ἸΚοαῖπο ὥρατ 4αγοη σα οπίάδοΚκεπ. ἆεηπο Αηραῦο ἆθφ Ιτεπᾶιβ Ἱᾶίίο 

παχ Βοάοπίππρ {ῆγ ἀῑθ Έχαρς πο] ἆθπι ροβοΠἱομέ]εμοη ὙΓοτί ἆθι 8ρο- 
ΚτΥρΠεη Τταδιᾶοη. --  ἨοπΙ ἆβροραη βελοῖηί Ἠϊοτηίη σα ϱο,ῦτοι 4ο: 

βοποη οἴθτίο Ττασίαῦ ἆθβ Ἠϊ]ατίας Ὀοί Μαϊ, Νονα Ῥ. Ρ1βΙ. 1, 1, 484 »α. 

4) Ἰαει. 641, 6 οἱ. 6 7. 12, Ὀδβδοπάθιβ αΏοτ. Ίαου. 69, 928. 

2) Ἰαςγ. 51, 19: οὐκ ἔστιν ἀπὸ χρόνων Μαρίας µόνον κτλ. οἳ. 51, 18: 

69, ο ππᾶ ἀἱο ουτβῖν ροἀτπο]ίον ὙΓοτίο ἵπ ἀοτ {οἱροπάεῃπ Αππεικιηρ. 

ϐ) Ώοι ραηπο Ῥαββας Ἰαπίοί αἱ Μαϊ, Νον. Ῥ. Ρἱβ]. 1, 1, 484: Οσπῃ 

απ βοπρία οββοηί οναηρο]ία, Ῥοι Μαίλασιπα απἰάσπι οἱ Ίμιοαπι Ἱαχία 

Ἠππιαηαπα παθἰν]αίαπι, απὶ Ίπσαθ {ιογαί᾿ ἀϊβοίρα]αβ Ῥαπ], ϱροι Ματοιπι απῖ 

{αθταί ἀἰθοίραίαβ Ῥεΐμί, οἱ πιπ]έαθ Ίαθιθβοβ οχἰβίοτεπέ Ρτορίος ἀθίίαίθιι 

ΠΙΗ, αἲδ εωπι εα ἸΜανία ἑαπέωπιπιοᾷο οοηᾖἑεὐαπέων, αἲῖ πθο πβίαπι ρος 
Ματίαπι, 8θ6ᾷ πιοτθ ΙΠπβοΠίο γεπίθςο ἀἱοθθαπί, Ὑατίς ἱρίέίαν Ἰπίοπϊοπίρτβ 

4θ οἶπβ παϊν]ίαίο οἱ γα ἀἱκσραία[ίοπίραβ, Ῥτοπί οπίᾳαθ Ποίύππι οταῦ, 

οὔἱδδοιοῦαπί, «οπαππθς {βίθαν πογἱββίπιις οοβοίαβ θοδί οναπρο]ίαπα οοηβοτί- 
Ῥουο οίο. 



πα πε Εμ ΙΝΕ. αλ κών. Ξ µ Ἡ -ᾱ κ έ-αος. 

-- ΟΧΣΧΙ -- 

φοἶϊοπ, αἰοῖ βε]ίεπὰ ζα πιασπεἨπ, οἵη Ζαρ ἆοτ Ὠοαί Ῥτουβμοταβ 
(ρ. 109, 9) απρεἀεπίοί ἰδί ππά πὶομί ἆθβδεν Ἐτβπάπηρ βεῖῃ Καπῃ, 
4α Ῥτουµοτ"ς ἀ4εῃ «ο]αππθβ φοηδέ πο πηῖέ Ἡβτεί]οτη ἵπ Βο- 
πἱεπαπς 8είσέ. 

4. Ὠῖο Βετήοκειεμῆρανπς ἀετ ἄ]ίετεη Ἐγαηρε]ϊεη ἆπτοῖι ὦἆο- 

Ἠαηπος ἰδέ Γτοῖ]οῖ πὶοπί πατ ἀἆπτο]λ ἀῑο Ἠϊετ πηπηήΗο]υαν ἵπ Ῥ6- 

εγαολέ Κοπιπιοπάοπ Βομσβκίε]]ος Ῥεχειρί, ἐπὶ αὖοι Ἠϊετ ἵπ οἴσεῃ- 
Οιπι]οπεν Ὑοετρίπάπησεη απ[. Ἠἄμτεπά Ἠίετοπσπαις (νῖτ. Π1. 9) 
ππά ἀἆοτ Ρτοῖος ἴπ Απραβί. οϱΡ. ΤΥ, 982 ἀῑος Μοπιοπέ αἷς οαἶπ 

2γεῖϊίες πεΏεη ἆας αγβίο βίε]]επ, δέ ο5 ἵπ ἀεπι απραςί. Ττασίαί 

(απίεη Ῥ. 208) πηέ ἀ4ετ Βἰοκείομί απ ἀῑο Ἠδτεί]κετ ππά ἆοτ 

Ῥ]ήε ἆετ Ἐτεππάε παπι ΑΡίαβεπηπρ βεῖπος Εταησε]απις ἵπ Ὑετρίη- ’ 

4ππρ εευτασμέ, πιῖέ ]είπίετοι βεἸοη τοπ ΟἸεπιεῃπς Α]εχ. ΕΤ) ππά 
απάςτεη τίεσπεη παπά, τγαδ Ἠ]ετ πγὶομέῖσευ Ιδέ, ἵπ ἆαπι ογυγοϊογίθη 

Με]Πίας; πε 4αετ ειδίετεπ γοτ αἶ]επι Ῥεῖ Ερίρμαπίας 2), πε]ο]οτ 

4ᾳ, πο -6ι απ5 Ιμεποῖαπς εοπδρέί (Ἴαεχ. 51, 6), ἵπ ἆεπ Ἠᾶτεβκο]αι 

Μ]ιανετείᾶπάπίβεεη ἆἀετ ἄ]ίετεῃ Ἐπαηρε]επ, Ὠεβοπάθια ἆεβ Μαί- 

ειᾶπς, ἀἄεπ ἨἩαπρίαπ]αςς {τ ὀομαππε Επάεί, ἆεπ Ἡᾶτείίκετῃ 

βεΏτΙ(Η]ε] πο πιΏπά]οὮ επἰρεφεηζαίτείεη. Απρεάεπίοί εί ας 

αὖΌεγ αποἩ Ῥεῖ ὙΠείοτίπ, Ἱεπη 6 ἀῑο ἆπτοι ἀῑο Ἡᾶτο[]κει Υετ- 

απ]αβείο Βϊήε ἀεν ΒΙ5οἩΏδίε απ ᾖομαπηπος ἀα[ήπ Ἰαπίοῃ ]ῆδεί, ἆαδβ 

απο 6ϱγ εἶῃπ εεητί{ῖο]μες Ζεαρπῖς αΏ]ερεῃ πιῦσο. Ἐς ἴδέ 5εμ]αρς- 

Ἠε] 4ο; εάαπκε ἆετ 8εποῃ γοηπ (Ἰεποπς ΑΙ. γογσε[ίαπάεπεη 

Τταάϊᾶοἃ, ἆ.δς ἵπ ἀ4επ ἄ]ίετεη Εγαηρε]ῖεπ ἀῑε Ιεϊρ]ίοιει Ὠΐπρα 

απβτεϊοπεπά ἀατρεκίε]]έ πγοτάεη κεῖεπ, ππά ἆαθς ἆα[ετ ἆας Ῥο- 

ἀθτ[ηϊς εἴπος ρεϊκίρεη Ἐγαπφε[ππι επιρίαπἆεῃ πατάς, πε]ο]μοτ 

Ῥεῖ ἀεπ πιεϊείεη απφε(ΠΏτίεν Μολτ][βίε]ετη πιο]; οἆειτ πγεπίσος 

ἀεπί]ο παολ]κΠηρί 3). Ίετ εἴπεηπ Β]οκ ἵπ ἀῑο Ἑταρπιεπίε ἆθ8 

ὍἨμεποαῖας Ενα, πητὰ παρεείεµη; ἆαδε ἀῑο ΑπίαΣεπης ἆε5 οναππο- 

εταηρε]Ίαπις αἷς πνευματικὸν εὐαγγέλιον ἆεπι ἄεῑςδί ἀῑεξες Φο]ιγῖς- 
βίε]]ετς τοτΖἉρ]]εῖι επεερτῖοΏέ. | 

4) ΕΒεϊ Ἐτβ. Ἡ. ϱ. ΤΙ, 14,7 εξ. Επβεδῖας βεἱοδί Ἡ. 6. ΤΠ, 24, τ: Τ]1θοἆ. 

Μορ». οᾱ. Ετίίσφο]α ϱρ. 198ᾳ. Όοβπιας Ὠοί Μοπί. οοἩ. πονα ΤΠ, 248. Ώου 

ἹηίετροΗτία Με]έας ΒΙδ]. 049. Ἡ, 2, Τ1. 

2) ΤΕΙ. αὖοι απο] ΗΠατίαβ Ρ. ΟΧΧΧ Αππι ὃ ππᾶ ΟἨηγδοβί. Ἰοπι. 4 
ἵη ζομ. Μοπέίαπεον ΥΠΙ, 1, 27. 

ϐ) Εεϊ Επκεῦ. Ἡ. ο. ΠΠ1, 24, 13: Ἐρίριαϐ., Ἠαετ. 541, 19 8ᾳ4ᾳ.: Ἠϊετον. νίτ, 

Π]. 9: ἵπι οτγαϊετίοη Με]]έας ππίεπ Ρ. 208 Αππι. σαρ]αἶο]ι τοῖὲ ἆοπι απάρτεῃ, 

ἆλεφ ζο]αππες ἀῑε ἄετ Υετιαίαης ἆἀθ8 Τᾶπίετς νοταηφελεπάεη Ἐτεϊρηϊαβε 
παεΏκπίάαρεη ρελαῦέ Ἰαῦο. Ο. ἄὈτίρενς ΟἨσΥβ. ππᾶ Τπεοᾶος ρ. ΟΧΧΥΠΙ. 

Σεο 
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6, ἵπ ἀϊοροι Ωπε]]ο πι Ίββεηπ αὖΏοατ αποἩ οἈτοπο]ορίβομό Απ- 

σαῦαν ἵπ Βεζαρ απ{ ἆαδ Περοηβα]ίου ἆοδ Αροβίε] ππά ἀἱο Ζαἵΐ 

4ο: Αὐ/αβεππρ 4ο Εναηρο]ίαπι οηἰΠα]ίεη ϱ6ΊήοβεηΠ βαίη. Ζτ- 

πᾶσ]ιβί {οἱρί ας 4εν Ὀεροεταἰπεπιππιης γοη ΑΡάῑϊα8 παπά Με]ίιβ 

(6. ππίοη σα Ῥ. 208 Επρπι. ΥΠ), ἀαβ8 ἴπι ]αΐ. Ἠοποῖας βίαπἀ, 9 οἨαη- 

Ώ68 βοἱ απι Ταρο δεϊποτ Φε]ρβίρεβίαίαπρ Οἵ δαν αἰί ϱεύππθδεῃ. Ώα- 

πηῖε βπιπαί Ὀρογοίη, ἆαδδ οἵ πας ΑΡάϊΐαρ Ὦϊδ ίνα 7α β6ἴπθπι 

90. ζαἩτν βοΐπ αροβίοΙδοΏοβ Απ ἵπ Ἐρ]εεις γοια]ίί Ἠαῦθη 

βο]] (Εαὐτίο, ΠΠ, 699), Ίγαβ8 ἀθπῃ ΖΠβαπΙΠΠΕΠΊΑΠΦ πας] 8ο σα νοι- 
βίο]οπ βοῖη τά, ἆῑδν ος Ὀὶβ Ζαπι Ῥαϊπιοβοχί] ίνα ἀῑοδ Α]ίοι 

ογοἰοἩέ Ἰαῦο. Ἐειπον Ιδί σα Ὀδασμίοῃ, ἆαβδ ἆετ πα Ποποῖπ8 

τοτίχαπίο Ἠρίρ]απίας ἵπη βδίη Εναηροϊίαπι πασ] ἆθν Βἰο]κεῖιτ 

γοη Ῥαΐπιο πιετ αἷς 90 ]άμτῖρ βο]ιτεῖρεῃ 1]ᾶςεί1). Αὐάϊα5 ππά 

Με]]Πίας Ἡαβεηῃ πηπς ἆῑο ἆαδ Εγαπρε]ίαπι 4θβ ᾖομαππος Ῥαίτοεβεπᾶο 

Φίο]]ο 1Ἠτοι Οπο]]ο π]οέ πηςραί]εῖ]έ, αὖΌοι ἵπ ἆαπ ΜΙ(ΠοαϊἸαπροη 

Απάστοτ Απάεί βἱοἈ αποἩ οἶπο οἩποπο]ορίδοπο Απραβο :Γ4Υ ἀἱο 

Ἠἡἱοἷκ]κεἩν γοη Ῥαΐπιος απᾶ ἀἱο Α0/αβκππϱ 468 ΒναπρβοΙΠαπιβ, ἹΥδ]ειθ 

τηῖέ Ίεποι ΑΙίοίβαηπραρο Ὀαί ΑΡάΐα5 παπά Με]]ίας ἀρογοίπσα]κοπι- 

ΠΘΗ βο]οϊπί. Ίπ ἆθπι απσαςδί. Τνασίαί (απίεη Ρ. 905, 1--5) απά 

ἵη Ῥτο]ορ νου Απραδίίης Ττασίαίοη 71 ομαηπθ γ]γά ἆάς 05. :αἲτ 

παςἩ ἆαι Ἠϊπιπιε]{αΏτί αηραρεῦεη. Όα ἀΐθδο Απραῦο 8ἱΟἩ πὶοΠί 

απο] Ίπ ἆθπι ογγοϊίοίεη Μο]Πίας τη Απάστεπι, ποπ ἀ1θβοΥ 

πηῖέ ἆθπ Ὠοαϊάεη ρεπαππίοη βέϊοκοι ἩδογοϊπβΗπηπηί, νοτραπάθη 

ποῖρί, 5ο υὶνά βίο πὶοΠέ πππιο]ραγ απβ ἆθι ϱοπιεϊηΒαΠΊΕΠ πο]]α 

βίαπΙπιοη 2). Ὑονρ]αίολέ πιαπ, ἆαδ παολ Ἠϊετουγπιας (νὶν, Π]. 

1) Ἰαου, 51, 19: ἐπὶ τῇ γηραλέᾳ αἰτοῦ ἡλικχίᾳ, μετὰ ἔτη ἐνενήκοντα 

τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς, μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς Πάτμου ἐπάνοδον, τὴν ἐπὶ Κλαυδίου 

γενοµένην Καίσαρος. Ὀευῦοι Ιθίπίοτο Απραβο ΑΒ. οὔεπ Ρ. ΟΧΧΥ. -- Έτο- 

οποτιβ ρ]εΏρί ἆθπι Ζομαππθβ, ομπο ἀῑο απ{ροζᾶμ]ίθη Ροβίεπ ΖΠ8αΙΙΠΙΕΗΣΙΙ- 

74Ἠ]6η, απ Ταρ βοϊπορ Τοᾷςφ 100 ὅαΐμτ παπά 7 Μοπαίο ρ. 162, 4--θ. Ώ6ι 

οοᾱ. Ρατῖδ. υπίθη ῥ. 191, ὃ---Ἱ Κοπιπιέ νοιπιὃσο βοίποτ Ηϊππα([άραπρ ΘἴΠθβ 

νῖογ]δμτίσοη ΑπίοπίπαΙέ ἵπ Ἐοπι αιι{ 104 ζΦαμτο ιπᾶ 7 Μοπαίο, Ὀεῦοτ ἀῑο 

Ῥαφο]ικο]γοπί]ς Β. οΌθη Τ/ΥΠΠ.--- Ρίο Απραῦο ἆθι ΒΥΤΙΒοΠθη Ἰεροπᾶο (ϊρ]ί 

Ι ρ. "το, ΤΠ, 69) Ῥονιπέ αιί ἀοὶ ἀονάσον Ὑοτρ]θίοπαπρ πέ Μοβοθ οἳ, 

Ὠοπίαν. 94, 7. Ὀπά νθηη οἶποθ ρδοιάοσμγγβοβίοπΙβομθ Ἐθάο (Μοπί{αποοἩ 
ΤΠΙ, ο, 181) απᾶ βαϊάας Αα. ν. Ἰωάννης (ο. Βοετηλματᾶγ 1, 2, 1028), βἱείοῖι- 

{α]ἱ9 190 αμτο απροῦθη, βο Ἰδί ἀαδ παγ οἶπ Ῥοψγοῖδ πιεῃτ ἀα[ής, 488 ἀἱθ 

ΒΥΤΙΒΟΊ6 (θβοΠίοΠίο απβ ἆθι ατίοομήδοεπ ἄὈογβοίσί Ιβῦ. 
9) ὉὍπά βο]ρεί ἀῑθρ πυἠγάα πἰομέ νἱθὶ Ῥοάραίθι; ἄθηη ΥΥΘΠΠ 68 απ ἄθῃ 

Ῥοϊάσπ ρδοπἀοκαραθπίβοιαη ῥίθΙΙ6π Ἰίβδί αὔδφιιε αμϊίο αἀπιπίσιϊο δεγί- 
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9 οχίτ, ππά ππίοπ ῥρ. 901, 1) ᾖοβαππος ἵπ 68. ὅ. πας] 4ει Ῥα8- 
αἱο ἀοπιϊπί ρεφίοτῦοη βείη βο]!, 8ο ἴδέ ἀῑο ΖαΠ] 66 ΕΙ ἀῑο Εῆοἷκ- 
Κεἢτ απ5 ἀεπι Εχῃ οὔεπΌατ ἀπτοι Βαρίαοῖον οἰπίρει ὁαμτο 

νοη Ίεπει Ζα)1 ες Ηϊετοηγπηας Εν ἆεπ Τοὰ επίξίαπάεπ 1). Α0ος 

πο]θς Ὠπέ ἀἴεδει βε]ῦδί ἀϊοδο Ὀθβίπηπιίο ΖαΠ132 Ἀασῑι βεϊποτ 

Ῥοατυοϊίπης ἀετ ουςεῦ. ΟἨτοπίκ (Έπβ. 0Ἠτον. ο. βομοσεπε ΠΠ, 149) 
{ΓΙ ἀῑε Ῥαξείο Οία απ{ ας 18... 45 Τροτίας--- 2041 Αυτα]. 

Βοπήξ πᾶτο ἆαςδ 68. ὁ. ἀατπαςμ α. ΑΟτ. 9116 «- 2 α. Τταϊαπ. 

Ναπ αὖετ πεῖβς 6 ἵπ ἀετ Ομτοπίκ σᾳπι α. ΑΡτ. 9146 -- ὃ. α. 

Τταϊαπϊ πι ΠΖΠΠΙΡΓΘΗ, ἆαδ8 ζομαηππες παςΏ Ίτεπαεας Εἱ5 ἴπ ἀῑα 

Ζεϊει Ττα]αης σε]ερί Ἰαῦα. Ἐβδ εελεῖηπί ἀαπιπας] ἆοεμ ποςἩ αἵη 

αροσἴε]]ετες οἩτοπο]οφίβε[ιεξδ ΠὨαίππι Ἡθει ἆαξ Α]ίοι ἀ65 /ομαππες 

ἵηπι γορε]ερεπ τα Ἠαθεῃ. Ες {ταρί οι Γεγπετ 5εἩτ, οὗ Ἐπςε- 
Ῥΐας, Ίπεπη ϱἵ ἀῑο ἀαπίεΙκεμο Ἠεράοπιας ππίες απάετεπι απ{ ἀῑο 

το ᾖαθτο ἆετ αροβίοἸϊκεμεη Ῥταάϊρί πας] 4ετ Ηϊπιπιε]ίαλτέ ἀοπίαί, 

ππά εἶεῖ Ζαπι Βεπεῖεο ἀαῑήτ, ἀ485 ᾖοἨαηπες 50 Ίαηφε ρε]ερί 

Ἰαῦε, απ{ ἀῑε ἱστορίαι Ώεταῖϊ 2), πατ ἀαάξ ππροςΗπιπιίο ΑὈδίτασίπτα 

Πβίοτῖδεμετ Τγαδϊᾶοη οὐετ Ναεμτίοεμίεη πῖε ἀἷο ἀες Ίτεπαεις 

πιεϊηπί 3). ΝαἰΏτῃο]ει Ιδί 656 απΖΙπεἨππεη, ἆαξς ετ εΏεπεο πίθ 

Ἠιετοπγπιαπς ππά Απραςῆη, πο βἷε ἵη ϱ]εἴοπετ ῷαεμο απ{ Ἠ15ίο- 

τας οἷοῖ Ῥεταίοη, αἶπο ζπδαηπηοπηάηροπάα Επσαμ]ππς πω Βίπη 

Ἰαέ: ππά βεῖη Υετάαππππηρεαγί]εΙ] θε ἀῑε αροκτΥΡρµεη Αροςίε]- 

βαξεμ]ομίεη Ὀταπολμίο ἴΏπ τοῦ 5ο]εβεγ αποηγπιετ ΑπΙΙταης π]ςΏί 

Μεπᾶί οεγδι Ῥγαεάἰςαδαί ππᾶ ἴπι ἹπιετροΗτίευη Με]ίας (ΒΙ9]. 645. ἩΠ, 

2, ΤΙ) µδημε αἴ μίπεπι Ῥοεπε οἴίαε δµαε ἔεπερις αὔδφμε είς δετίρ- 

έπγαε ἐπαίος ευαπφεϊέπι ῥργαείεα»δε, 50 Ιδί Ιείσίετες πγδτε]ε]. ετδίοτθς 

Ῥεϊπαλ πνστη]ο]ι απ9 Ἐπβπς Ὀευετβδείσπηπρ ἀετ εα5εῦ. Ἐἰτοπεπρεθεοβῖοϊιέο 
απ, 54 εᾱ. Οποοϊατϊ 1, 149) αὈρεκελίεῦετ. 

4) Αποῖ Ιειάοτ (Μοπαπιθηία οτιοάοχορτ. Π, 598: ΒΙΟΙ. 039. ΠΠ, 9, 98) 

Ἰδεςί ἄεπ ζοἴαηπος Ζγατ πὶοΏέ ἵπι 68., αὖΌει ἀοο]ι ἴπι 67. ᾖαμτο πας] ἄετ 

Ῥαβεῖο ἀοποϊπῖ κίετΌειπ. Αγετ 8ο ρεγ]β ε5 ἶδί, ἆαθθ ἀΐεβετ Οοπιρήαίος 

4εη Ἰαἰοϊπίδεμετ Τ,εποῖας εχοετρῖτέ Ἰαί, οὔΌεπδο Ρεπῖβδ αποἩ, ἀα5δ εχ ποςῇ 

85 Ἀπάετεπ Οπε]ίεη φεἩδρέτε, σ. Β. τα Απίαης ἆθ8 Καρῖιεῖς απς ἆ4ε8 

Ἠϊετοπγπηπς Ὑοττεάς Ζαπι Μαλιάαθοοπιπεπίας (Υα]]αταῖ ΥΠ, ὃ 8ᾳ,). 

2) Ἐτς. οε]. ρτορ]εέ. ΤΙ, 26 εᾱ. αἰφίοτά Ρ. 164. εῦετ ἀάς ὙΎετ- 

Ἰᾶ]πῖς νοπ Ἠϊοτοῃ. οοπηπι. ἵπ Ὠαπιείοπι ο. 9 (Υαἰατεῖ Ύ, 690) τα ἄϊεβετ 

ΒίεΙ]θ 8. ππίαη τα ρ. 200, 25. ἥ 

8) Ίτεπ. Τ, 50, 5: ΠΠ, ὃ, 4 (Βατνεγ 1, 981: Ἡ, 15). Ἠϊεται[ αἲεἴπ 

Ὀθταθε αἰοῖι Ἐπκοῦ Π. 6. ΤΠ, 25. 5 ππὰ ἵπ ἄετ Ομτοπῖκ σα 8. ΑΌΣ, 241414 

(6. Ῥεποεπο ΤΙ, 162). 



-- ΟΧΧΣΙΥ -- 

αὐζπ]α]ίοη. ΊΝοπη αΏθι ἆομαηπον απι Επάο ἆθι Περίεταηπςρ Ώο- 

πηίαης οἴντα 90 ἆαμτο οσον Ῥοαῖ βαϊπαπι πποµτοτο απο παο]ι 

Ὠοπιίαης Τοά οι[ο]ρίεη Τοάο 9 ἕαμτ αἰί ϱεππεβεπ βαίπ βο]], 

8ο πᾶνο 6ἳ πας] ροννῦμη]ίοἶιοτ οϊοομπ πρ οίννα ϐ -οὖοι 7 ζα1γο 

Ἰϊπροαυ αἱ εβάβ ϱ6ΊΥΟΒΕΠ 1). Ἀαπ ρἱθορί 65 αΏθγ οἶπο βο ἢθ- 
Ατ]πιπηί αι τοίεπάαο Ὀεροτ]είθιππβ, Ἱπε]οιαο Ὀθβαρί, ομαπποςφ βοὶ 

γοη αΠεη Αρορίε]η ἆειν ο Δπρβίο ϱ6ΊΘΑ6Π, 4488 ΠΠΒΠ  ΔΠΠΘΏΤΙΘΗ 

ΠΊΠΒΒ, ἀῑο Ὑογείει]απρ ϱεμο απ{ αἶπο α]ίε αροἰτΥΡ]Ώο Ωπο]ίο σι- 

τοῖς, Ῥαπ]ϊππς γοπ Νοῖια, ἀ4θβδεπ Κοηππίπϊβς ἀθ5δ Ιαίοιπίβο]σῃ 

1,οποῖαβ οΏθη ρ. ΟΧΥ βο]οπ γγαγβο]αϊη]οὮ Ἱνατᾶθ, αοἰπί ἀἱορ 

αἱ ραπ” ε]Ὀβίγετείᾶπά]]οἩ παπά Ῥεκαπηί νοταιδ 2). ἨΗΠατίπβ 5) 

παρί 66 ἀαταιί ΠΠ, ἆαεπ ομαππεςβ Τήτ ἆεπ ραςν σα αετ]κ]άτοι, 

πγε]ο]ιθη ὁοβι5 πας] Μαί, 18, 9 βα. ἆεπ ομτροϊήίβρεη «1 προιη αἲβ 

Μιβίοτ Πϊπείε]]ίο. Απιῤγοβίας{) νυ]] ο ἴπι Ἐγαπροϊίαπι, πο 68 

1) ΝαοἩ ἀοτ ῬΏθομπιπρ ἆθφ Εαβορίπβ ἵη ἆοτ Ομτοπῖς (αοᾱ. Βο]ιοσπθ 

Π, 148) {μι ἆαει Τοὰ ὧθρδι απ ἆαβ 19. ὅα]ιν ἆθρ Τιοίπβ -- α. ΑΌχ. 9048, 

8160 Ίαπ{εη βοϊπο 70 ζαμτο (ϱ ΟΧΧΣΠΙ Απιι. 2) α, Α0τ. 2118-- 6. ὔ. Ττα- 

818 7π Ἐπάο, 109 ὔαμτο π8ΟἩ βοΐπεπι Απβαίζ ἄοι ἄοὈατέ Ορ (α. ΔΟΝ. 

2015). Ζαπι 1. ὅ. Ττα]απς Ξξ α. ΑΏγ. 9114 ρὶοὈί 6 πο] Ιπομᾶις 80, 

4888 ύομαπηποθβ Ρἱβ ἵη ἀῑο Ζεϊίοη Ττα]αηβ σε]ερί Ἰαρο. 

2) Ερὶβί. 51 (αἱ. 48) Μίσπο 64 οο]. 416: εί εα ἀἰδοίριἤίς διωΐς αἄοῖεδ- 

οεπέίογεπι εἰέφζ, αἱ ἑοπυεπἑεπέεγ αθδἰφ πεί υἱγφἰπὲ αροδίοῖο οὐγφίπειι πιαίγεηο. 

ὃ) Βοϊ Μαϊ, Νοτα Ῥ. ΒΙΡΙ. 1, 1, 484: «ο]αππε δαποθδίπιιδ ευάν- 

οεἰἰδία {ὑπιίεγ οπιιεΒ αβοδίοῖος ἑπιίον Γι. Ἠιιπα, οι ἀἰδφιίγεγεπέ αροδἑοῖέ, 

φιωΐδπαπι εογΊΙ πιαίοη εδεεί, επιμ ἀἄοπιίπις ἀἄἰσεηδ: «ισιώιφιιθ ΟΛ 

Γμεγέ «οπυεγδµδ δίσιάέ ον Ἰο εἰο. (ΜΩΠ. 18, 8: Μτο, 9, 96: Ίμπο, 9, 4τ). 

4) ΟΗ1ο, Π, 90, 101 (64. Βεποά. Ὑοποβίς 17484. ἴοπ. ΠΠ, 119): 
Ἅαπι αἀο]εβοσπίειη Ἰεφύπιιι ἔη ευαχιφεῖίο «ο]αππεηο εἰ δια 09ο6ε, Τῑεεί π- 

1 εἰ δαρίοπέία πιωϊέ ιιεγέέ θοπίογπι δοσιᾶιιδ; εγαἰ επέπι ἕπ εΟ 8Επεζ- 

ἴωδ ουεποεγαὈίὶ πΟΥΩΠΙ εἰ ἑαπα Ῥηιιζεπίία. ΟΟ Ἠϊθιρθί ἆἀῑδ πιαπηϊρίαο] 

παςηπιγθϊδεηᾶο Ὑεγγοθο]βθ]απρ ἀθβ ΑΡροβίοῖς πά ΕγαπροΙβίθη 2 ο]ιηποβ 

πηῖν ἀθπι Εγαπρο]ἰδίθη ζο]απποθς Ματοιβ ππὰ ἀἱο ἀαιοῖὲ σαβαπηπιθηΏᾶπρθπᾶθ 

Ῥοπίπηπρ νοη Ματο, 14, 54 ἓ, απξ ἆθηπ Αγροβίο] πηήἰφοπητέ Ἰαξ, πγᾶτο σα 

{παροῦ. Α0οτ, πο ΙοὮ πηὶοἩ ἸἨΐος ἄρογ]αιρί αα[ ἀἱο]οπίροη Βαρθηπ σα Ὀθ- 

βομτᾶπ]κθη Ἠαῦθ, πο]οῖιο ἵπ θἴπαπ οιραπίδοεηθη ΖΗβπΙΠΘΠΠάΠΡ πηί ἄθπ 

που ραῦ]οίτίοη Τοχίοπ ΒίΘἨΘΠ, 80 Ἰαβδθ6 ἰο]ι ἱπβὈθβοπάτο αἱ6β ἆαβ 'ιη- 

οτοτίθτί, Ὑ88 αἲδ Απ]αβ Ίοποι Ὑαγίαιδεμαηρ 7. Β. απο] ἵπ ΈῬεσαρ αι 

45 Ἠαιβ ἆθβ οἼδηηπθβ (Βίαἰί ζοἩ. Ματοιβ) πᾷ ᾿βοΐποτ Αάορίῖν- (βέαςέ 

γκ]οιοπ) Μιαίίοι Ματία (Α6. 19, 19) ρείαὈα]έ πποχᾶθη Ιδί. Ἐβ ρο]ῦτί 

ἵη οἶπο Ὀπίθιαποπιηπρ ἆθι Ματοιβιοσοπάθ. 386 Παπ αὖθι Μν, 14, 51 Ε, 

8ποἩ αι{ ἆθπ Αροβίε] ζομβαηπποβ ἀθμίοίο, Ἠαξ ἄἱρ βασο νοη βοἶποι Ὄθδου- 

σι ζπρθηπ6]ο]]καίέ βοποι παν Ὑοταιββοίιηρ. 
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βομεϊπέ 8οβας ἵπι Ἰομαπηθίδοπεηῃ ϱείεβοη Ἰαῦοῃ. Υοτείομῖσος 

Ἠοχεϊελμηςί ϱ5 ΗΙετοηγππς αἷς Τγαδίμος, Ὀεείαῆρί ἀῑθεε]υο αΏει 

ἀατε] Βεταίαπς απ{ ἀἱο εοο]εβίαξίέίοαε ἠδέογίαε, Ἠβοῖι Ἰε]ο]ιθη ἆο- 

Ἠαηπες Ες σα Ττα]αης Ζεϊέ, οἆετ Εἱ ζαπι 68. δαἩτ πας] ἀθτ 

Ῥαφεῖο ἀοπιϊπί ρε]ερί Ἠαῦεη βο]] (απίοη ρ. 200, 1τ. 94 ᾳα.). 

ἵπ ἆει αγτῖδεμεη εδεβίεμίο ἀθ8΄ οήαηποἙ ἰδί ος εἶπ ὀὕπρ]πς 

ποςἩ τα ἀ4ετ Ζεϊῖς, ἀ4ά ετ ἵη Ερίιθεις Ῥτεᾶϊρί παπά ζαπι οιβίθη 

Μα] σατ ΑΡρίαβδεπης εἶπερ Επγαηφε]ίαπης απ{ρε[οτάστί νῖτὰ (οῦει 

Ῥ. ΗΥΙ τα. ΟΧΧΥΠΙ Αππι,). Ὠα8ς ἀῑε ϱεπιείηκαπιο Ωπε]]ο Τ,οτ- 

οἵπς ἰδί, σεϊρί Έτσπι. ΥΙ ρ. ο4τ, 10. Ἰπ βεῖπει ζπροπά Ἰαί ἴη 

{εβᾳφ. Ῥεγαίεη, ππά ἀῑεεε]ῦε Υετοϊπάπηρ 2ΥΥδεμεη βεῖπετ ἑπρεπά- 

Πα]μ]κεῖέ ππά είπε ὁπηρ/ᾶπ]ε]κεῖί, πγε]ο]α Ἠϊετ βἰαβπάοέ, Ὦε- 

ξερπεί δει Ῥαι]]ηπς απ ἀετρ. ΟΧΧΣΙ Υπ. 2 απρφο(Ἡλτίον Βίε]]α ππᾶ 

Ὀεῖ ἨΙετοηγπιπς ππίεη Ρ. 900, 1Τ. Βεδίεμέ πιῃ αὖΏει εἴπ Ἱαπά- 

Ρτεϊ{]εματ, γου Ἠϊετοπγπιπς 5ε]θδέ Πεγγογρεβοβεπει Ζπβαπιπει- 

Ἰαυπς Ζπήδοπεηπ ἀϊθδει Τταδιβου ππά ἀ4επ απσε[ηἩτίεη ΑΠειβαη- 

6αῦεη ἵπ Ώεσζας απ{ ἀαξ τεϊκεπα]ίετ ππά ἀεπ Τοὰ ἆες ζοἸαππθἙ, 

8ο πτά ἀῑο απς ει ἄπδεετεν ΟπεΠεπκγΙῖ]ς 5ἶε] ετρευεπάο αἴιτ- 

αεμεϊπ]ο]κεΙί, ἆαξς ἀῑεδο ΑΙίεγεαηραβεη απ{ 1,εποῖας σατήεκ ρε], 
Ζαγ επγβελεῖέ. 

εποϊαπῖκε]μθς είοε]έ ]εάεπία]]ς ἵπ ἀαπι ΑπΠαπς σα Ῥτοεμοττβ, 

4εηπ Ιεῖ απ5 ἀεπι Ῥατίς. ϱτ. 1405 Ἰαῦε αράτπεκεη Ἰαδεεη Ρ. 186 

--199. Β6Ποῦ ἀῑε Ναπιεη Απάτοπίκας (Ρ. 188, 12 -- Ρ. 290, 16544.) 

ππᾶά Ύετας (ΒΙτηαβΒ) πι ἙΒεϊπαπιεη Ἐπίγεμες (ρ. 1941, 26 -- 
206.19: 944, οἳ. οΌεπρ.ΙΧΧΧΙΥ; 6ΧΙ) αἶπά Ῥεπεϊδεπά. ΑΡεγ απ 

ἆεπι Ἰαίσίετη βἰεβμέ πιαη αποἩ, ἀαδ ἵηπ ἀἴεςετ Ἠς. πῖομέ ἆετ πῃ- 

γοτ/α]φαο]ίο 1εποῖας νοτῇερί. Αποι Απάτοπίκας, πε]ε]εοτ πας] 

,εποῖας 4ει Ηαπρπήτίῃ ἀ4ε5 ᾖομαππε τα Έρμεςας ἶδί, οιβολοίηί 
᾿1ΐ6ς ἵῃ {Γεπιάατᾶρει [πισεῦπης. Ἐκ βο]] τον Ζομαππος 2αβ]ε1ο] 

πηήί Βπκο]αςΣ) ππά Ῥο]γκατρ σαπι Ὑουείεμειτ ἆἀετ πεπροβΗΠείεη 

απιθϊπάε του Θπιγτπα Ὠεβίε]]έ πποτάεη εεῖῃ. ΈΏασα Κοπιπιθη ἴτα 

β]εῖεμεν Ζπδαπιπιεπηδης βειτ απαοητοπἰεκεμε Απραῦενπ "θες 

4ἱε Ἰτεαπικοῖέ 4.5 ομαπηςθς ἵη παπά Ῥεί Ῥπιγτπα ππά Ἐρμεςιβ. 

εβοετματαρέ δέ ἀ4ετ Βεβ]αςς, Ἱπε]επεη ἀἶοκο ἩΗε. ἆοτ τοτ]οι ΥοἩ 

νγ ἀατρεὈοίεπεπ Επζᾶμ]απς ἀεςΒ Ῥτοεβοτας β1εῦί, πῖο]έ ἵῃπ ἴητεν 
Τοία]ηδί εἶπειγ απάοτεπ, του ΈῬτοεποτας ραη7 γοιδομἰοάεπεῃ 

Οπεῖῖο επίποπΙπηθῃ, πο ας Φομ]απςεσαρί{ε] 4ες οοᾱ. Ὑαποίτπς 9689 
(οῦευ Ρ. ΓΧΣΣΧΙΥ). Βετ Βετίοί "ρει ἀῑδ Αροζα]γρεο (Ρ. 185 κα.) 

4) Ο, Ῥαΐ, αροβί. Ἡ, 110 ππβετετ Απρ. ΟΕ. Μεπο], Βαβῖ. Π, 167. 
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Ἰδέ Ίνα ϱαη” ππαβηᾶπρίρ τοη ἀοπι]επίροῃ, Ἰο]ο]ιοι ἴπ απάφτο 

Ῥνοσπογας]βς, οἰπροάπαπροη Ἰδί (Ρ. 184 βα.): αὖΏοι 6: Ιδί απάτος- 

βαϊίς απο] πι πἰολίς Απάθτεπη 80 γοτ]κπ Πρ, 4488 πιαη απ{ οἶπο 
απάςγο Ωπε]]ο βοἩΠ]θβδεη ἀϊτίίο. Ἐς {οἱρί ἀαπιβε]θοπ Φ019Π6Β, 

Ίνα πηζνγοϊίο]ηα[ί ἆθπι Ῥιουβογαβ απροα]λδτί ρ. 1866, 10---166, 4 
Ξ- 159 κα., παπά απο] πας ΜΙΜΠαειππρ νοη ραπ Ετοπιάαγροαπι 

Ρ. 1886, 5--190, ο {οὶβί πὶεάςι Ῥτοσ]ογίαπίβομεβ Ρ. 191, 1---τ 
--- 169, 4--Θ. Απο ἆεν Ῥοτ]οπί ἄρεν ἀῑο βε]υκίροβίαίίαπρ ἆθβ 

ομαηπος 16 οἶπ (απιίβοι γοηπ Ῥτουπογαβδ παπά Τοισίπ8. Εαίητ, 

ἀαθ ἆοι Οοπιρ]αίοι ἀἱο αἰίοῃ Βίος πὶοἩί ἵπ 1μτοτ πτβρτίηρ- 

Πσ]ση (αθρίαΗ Ώθδἱαβθεπ Ἰαέ, Ῥϊοίοί ἀῑο Ε7ᾶ]λ]απης ΥοἩ ἆοΠβΠΠΘΒ 

πηῖι ἆθπι Ἠερμαπη (γρ. 190, ὃ-- ο) οἴπειπ ἀεπί]σοπειπ Βοποίς. 

Ίεπη οπου ῬΕαὐτίοίας (ΠΠ, τά) πᾶᾷ ΤΠΙϊο (αοία ἆομ. Ῥ. 8) ϱ8 

βοἩΥ υγαἩγβο]λαϊπ]οι ρο/απάεπ Ἰαβοπ, ἆαδφ ἀῑο Ζα Ίεπεπι Τοχί 

γοῦ πιτ πη(ροαἰ]α]]ίο ΠἩε]αίοι Ῥεὶ Οαβδίαπ απί οποίας παγῇςο]- 

ροἵιο, 8ο ἶδί ἀαφδ Ἰθίσέ γο]]οπᾶς σοι. Αἲοι ος βἰθ]έ απο], 

ἀᾳθ6 Ὀοί Οαββίαη ἆαδ Οπρῖπα], πι ορ. Ῥατῖβδ. 14608 αἶπο ΒΕΠ 

ἠιδγιομίο Ὑεγβοιὂποειππρ τοι]ερί1), Ὀα8, ποτίη Ῥοϊάο Ἀροτοείη- 

ΒΙΠΙΠΙΟΠ, Απιπιέ {Το απ Οµατα]ίει ἆθς Ἰειοϊαπίδοῃθη «9- 

Ἠαπηθδ. Ῥϊοβος Ὀνδρταπρβ ποπ πηννταϊίρ ἁθν[ιο αποΏ ἀῑε Ε- 

Ζᾶμ]απς ῥΡ. 1686, ο9ὺ-- 190, ο 86ἱΠπ3). Α0ετ ἀετ παοΏβρθπΊθ8θΠθ 

οοπηρϊ]αίοτῖκοιε ΟΠατα]ίοι ἆθεβ ΡαηΏ76ηΠ Αρδομπίς γοτρὶείεί 68, 

Ἱχρεπά αἶπ οἱηπε]ηθν Θίέϊο]ς ἀαταιβ 8ο πο 68 ἀαδίεβμί απίαι ἀῑθ 

Ἐταρπιεπίο ἀεβ Τ,οποῖαβ απ{ζαπ6Ἡπιεη. 
Τη ἀ4ετ ρ]είοπεη Ίμαρο βἰπᾶ πὶν ἵη Βοζ.ρ απ{ πιθὮτ αἰς οἶπο 

ΤναδΙοη, ἀἆστοη Ἠαν2εὶ ἵπ ἆεπ οοπαπηθοβασίεη 468 1εποῖαβ 

βίθο]{. Αιβ ἀθπ ΒαπιεΓκΙηραΠ Ζα Ρ. 914,17 ρᾳ. οιρ]ερί βἶθ, ἆαββ 

Ερὶρ]λαπ]1Β8 ΠΙΟ, ἵηΠ 4θη περίοδοι τῶν ἀποστόλων οἶπο Ε1δ]ι- 

Ίαηρ γοπι ΤεβθηβαΠβραηΡ 4ο; Ματία ϱεἱθδοηῃ Ἰαί, ππε]οιο πΙο]ί8 

1) ὙΒμτοπά Οαβείαη ἆῑδ Βοαυμα]η, πνοπηῖς ζομαπηθϐ βρἱθ]έ, απᾶ ἀἱθ 

Ραταῦο] νοπι ϱθβραππίθη Ῥορεη νετοϊπὶρὲ ἀατρίθίοί, Ῥαν. 1468 αὖΌοι πι 

Ετρίοιθβ Ἰαί, ἰδί ἵη οἶποι Αποζκάοίθο νοπι ΕΙ. Απίοπίας παν Ἰοίπίοτεβ Μο- 

πιοπί πηαολρορ]]άθί (Οοἱα]θν, πιοπΆπ]. οσο]. ϱτ. 1, 848 βα.). Ο6. απο] ἄτοερ. 

Νασ. οἳ. ΧΧΥΙ (Βοποᾶ. 1, 477). Ὠαβα Οαβ8ίαπ ἀἱο Ίθιο, οπαππθβασίθν 

Καππίο, πὶτά απο] ἀπτοη ἀἱο Ατί πο 6 Υοη ἆθτ ὙΠτρϊπϊϐυ ἆθβ ὦο- 

Ἠαπηθς βρτίοἩέ, Ὀδβίαθρί (οο]Ι. ΧγΙ, 14 οΏσι ρ. ΟΠ π. 1). 

2) ΟΜ. ἀῑο Αγ, πο Ἡρίρλαπίαδ Ἰαςγ. 68, 4 αἶοὮμ ααδάτιοκί, πο ϱς 

νγαλβο]λθῖη]ίοἃ νου Τοποῖας αὐλᾶπρίς (οὔεῃ Ρ. ΟΠΙ) ἆθπ Ειπαολποηπβίαπά 

468 «ομαπηθϐ τιπᾶ βοϊποβ Βτιάςις Ὀθβο]χοῖρί: μήτε μὴν ἰδίαις χερσὶ τὰ 

µέλη ἀποτεμόντες µήτε συναφθέντες γάμῳ. 



ων ΟΚΚΚΤΠ-.- 

Ὑ/απάστύῦατος ὈθγίοἨίοίο 4πββο; ἆσοπι Ἐϊπεπ, ἆαβθ ἆει Ματία ἀτοί 
Τάρο νγοτ ἵμτοπι Ἐπάς αὐτῖοὶ ἴητει Τοὰ απκιπάϊρί. Ὠαβε ἆοι 

Βομαπρ]αία ὀεταβα]θτι ππά ἀῑε Ζα]ί ἀἱο νοι ἀεπι Ααζιασι 4ετ 

Αροβίε] γοῦ ὦΦεγπδα]επι ἴδέ, οιρἰερί αἶοῦ απβ ἆθπι 6ερεηδαίΣ, ἵη 

Ἰγο]ο]οη ἀϊθδει Ερὶρ]απίας υγαλγςμοϊη]ο] ἆἀ65 9. ζαμταπάετίς 

ποΐπο οἰπίασμε Ἐνζᾶμ]απρ τα ἀεπ ρεπὔμηΗσεμεπ Ἐαθεῖη Υοπι 

Τταηβῖίας Ματίας βία]. Ὠϊο Εἰπ[ασοληείέ ἀετεείρεῃ πεαρί απ βἱοὶ 

Εὴν ἴπγ Ἰοῖιος Αἱίογ, ππᾶ ἆἀῑο Αεἰπ]]ο]μ]καίιί πα ἀ4ατ ΎογαπβΥε- 
Κὔὐπάϊραπρ ἀεδ ΤοάῬ. ἀαβ ύοπαπποφ!) γιτάο ππςδ βεἱθεί ἆαπη 

απί Γεποῖπς Ἠϊπνγεῖδεῃ, ἹὙεπη ϱ8 Ζατ Ζεϊί εν Βρϊρμαπῖαδ απἀετο, 

γοη Ἰμοποῖας ππα]άηρίρο ,, απάετιηροή ἆετ Αροβίο]΄ βοξεῦθη 

Ἠίίο. Ὠαβς αὖετ ἀῑε εβδοΠμίομίο ρειαάε Τα ἀεπ ἑολαπποεβασίεη 

ρε] ῦτί, οτρῖεὈί αἶοῖ αὈφεβε]η ἆατοῃ, ἀαδς Καῖπ Αροβίε] ἵη εἶπο 

8ο ἰπηῖρο Βομίεμαηπρ 7α Ματία ρεβείσἰ Ιδί ψῖο «ομαππος2), 

νοτ αἶ]επι απο απ5 ῬεεπάοπιοΗίο, ππε]ο]ογ αἶει ἆθπι ᾖοἴαπποβ- 

βομΏ]ετ Τοποῖας ρεταάο ἵπ ΈῬετας απ ἄεπ ἜΤταηεῖπι Ματίας 

βορεπῬεταία]] (ππίεη Ῥρ. 9ἱ85, 1). Απ΄ αἶπ: Ώεβοπάςτο Επομ 

4οφ Τ,εποῖας ἄρει ἀϊεξεπ ερεπείαπά Ζα ἀεπ]κεπ»), π]τᾶ ἀπατον 

Ερὶρ]απῖας γετπεμτέ ππά ἀἆπτοι Ῥεεπάοπιε]ίο πἰομί βεΏοίεῃ. 

Ὠϊθβετ Ἠαί Ία ερεπάοτέ ἀῑο Αροβίε]βεδοβϊομίεη ἀε5 1μεποῖας ετ- 

πιβμηέ παπά βίεΙέ πεβρεη ἀας, ἵνας 1,εποία5 ἄθεν ἀῑε ΑρορίεΙ Εα]- 

βομθς ππά Ἰαμτεςβ ῬοτίοΏίεί Ἰαί, απο αἶπο απετραπ]ίοιμε Ώατ- 

βίε]Ίπησ ἀεβεε]θεη τοπι εὔεπεαπβεραης ἆἀει Ματία. ῬὨϊο ἀεπί- 

Ἠελμο Βετεϊεμπππρ 45 Βαοῦςδ, πγοτῖίη βἰε βίαπά, γετάαπΚκεη τπῖτ 

ἀαεπι Εριρλαπίας, ἆαηπ Ἀαπιεη ες Ὑετγίαβεοις ἆεπι ΒεεπάοπιεΠίο. 
Ἐϊπεη ερεπρταπά Καππ πιαη απο] ποπ απ Απιρηιιοσμιας (πη- 

ίοπ ρ. 19τ, 90) επίπεµπιεῃ. Ὠΐθεετ Ῥο]επις]τί πας, ππά Ίπαι 

πὶομί ρεταᾶάο ϱΙΠεεΙ ϱεβεη Έχρπι. ΤΠ Ρ. 992, 2 ἆο5 1εποῖτβ. 

Ώαταις {οἷσί π]οπί εἴππια], ἆαδς 1,οποῖας, ἀἆει Ία ἀοτί Κεῖπο 7- 

βαπιπιοημᾶηρεπάο Πατείε]απρ ἀ4ετ ΚτειβιραπρερεβοΒ]εμίο ρἱεβί, 
πΙομί απἀειννᾶτίς ἀῑε Τηαίδαςᾖθ αἲξ ο. 19, 96 5α. επ ᾶ]ηέ Ἰναίίο. 
ῬιοῬ 15έ νιεϊπιειτ Ώεπίεβεη ἀπτοῖι ἀῑο οὐΐσειῃ Ναομπγεϊκαπροη 

ἄροιτ ἄεπ Ζπβαπιππεπμαης ἆοτ Ἰαποιαπίκεπεη ἈΝαεμτίοπίοεη ἄθροι 

ἀϊε Ὑπρϊπιδί ἀ4θβ ομαππας πῃίέ 4ει Ὀερετίπαραπηςρ ἆει Ἐὔτεοτρα 

1) Οἱ ππίεη Ρ. 298 σα Ἐχρπι. ΥΙ: οἳ, αποἩ ἀῑο Ἐνᾶμ]ππρ "θες Απ- 
ἀτθας Ῥεῖ Αὐάΐαφ ΠΙ, 28 Εαῦτ. Ἡ, 484 α. 

2) Όαμοι Καπι ϐ5 αποῇ, ἀαβς ἀῑο Βομτίενυ ἴρει Τταηβῖίας οὖετ Ώος- 

πῄΠο Ματῖαο Ζαπ ΤΠεϊ ἆεπι ζοἴαππεβ αηρεάϊο]ίοί πατάρη. 

ϐ) 5ο που Τβεμοπάοτέ, αροσα]. 8ροοτ. Ρτοῇ. ρ. ΧΧΣΥ. 



-- ΟΧΧΧΥΠΙ -- 

{ὴν Ματία απ{ ἵἨΠηπ (οΏεπ Ῥ. ΟΠ Αα.). ΑΙβο ἰδί αποὶ πἰολί σα 

Ῥοαηρίαπάση, ἆαβ5 ο: ἵπ βαοἴποῃ «ολαπποβασίοη ἆας οιζᾶΠ]έ Ἰναί, 

παδ Βρϊρπαπίαθ ἁαπίη β66βεῃΠ Ἠαί. Ώεη ἸΠον]αιί Κὔπποι υγ 

ἀαπι {οί οχοοιρἰτοπάσνπ Βρίρλαπίας πἰοΏί οΠίπεΏπεη. Ώαρεροη 

Ἰβί πιη Ἰ]ατ, πομει Ῥτουποταβ Ῥ. 4, 4 βαΐπο ἸΝοἰδ]ιοίέ Ἰιαῦ, 

Ῥεϊῖ ΒοἩγηιδίοΙΊογΏ, πγο]ο]ο ἆεπ 1ειοίαθ ρεκαηπί Ἰαῦοη, Ἰαί 

πΙαἩ α]]ο Ἰ]ο]αηπείδομεη Τγαάιοποη, ἀἱ αἷο πιλοί]οπ, ἆαταιί 

ΑΠΖΙΒΕἨΠ, οΡ αἱ πὶομί αι{ 1,εποῖας Ζατήοκρεμῃ. ας ΕΊΗ 7. Β. 

γοη ἆοι ΕΙ2ᾶπ]αηπρ Ἀθροι ἆῑο Βεβερπαηρ 468 οαππος παῖί Ἐβ]οη 

Πηπ Ῥαάο Ροαὶ Ερίρλμαπίαβ Ἰαον. ὁ0, ο. ΊΝαπη Τ]επιοπί (πιόπι. 

1, 054, οιδίο Απδρ.) απβ ἀει Υετρ]αίοπαπρ ἀειβε]θοη πέ ἆει- 

Ἰοπίρεπ ἆθ5 Εο]γ]κατρ Ὀοαί Ίτεπασις (11, ὃ, 4 Ηαινεγ ἩΠ, 19) 
ὕδοι οἶπο Ἀλμπ]σ]ο Βερορππηρ ἆθβ ὁἑομαηππε πιί Οαηπίι ἆθπ 

Φοµ]ᾳβ8 706, ΕΒρὶρ]απῖαπ6 γοιγεσμβα]ο Παν υ]εάοι εἶππια] 2ηγοὶ 

Ναπιεη, 80 ἩρεγβαὮ ο ἀῑο τἰεΙεη βοπαίίρεη Αριγοϊομππρεα; ππᾶ 

ἀἱθΡο βἶπά Ιοάἱρ]]οι αποτ]καππέ, αΏθΥ ποσἩ πἰομί οτ]κ] τί, Ἱποπη ΤΑρ- 

ἶπς (Ζαά Ωπε]εηκηέ, ἆθ ΕΒρίρΗ. 5, 151) ε8Β οὔεπθαν Ππάεί, 

ἀαδβ Ῥαί Ερϊρηαπίας6 πατγ οἶπο απἆςγο Ὑαγβίοηῃ ἀοτ Ῥαί ΤγοηασθιΒ 

ογα]ίοποη Φαρο γοτ]θρο. Ώαβδ Ερίρλαπίας βε]ββέ ἀἱεβο [πιρο- 

βία]ίπηρ' ΥοΙΡΕΠΟΠΙΠΙΘΕΠ Ἠαβεη βο[ΐε, πας Πήρεῖας αἱ Μὸρ]ο]]καῖί 

ἀαμιπραβίο]]έ βοίη ]ὰβαί, Ιδί οἶπο ππιδρ]ομ]κοΙί απροβὶο]ίς ἆθβ 

ἱστορεῖται τα Απίκηρ ππά ἆθι γίο]επ οί Ιγεπᾶτς πὶολέ γογμαῃ- 
ἀαπεη ππά Ἠδομεί οοποτείοη ΖΝρα1). Όαβ Ιδί οἶπο ἱστορία, εἶπ 

Μή]ος ἨοπιαἨ, πίο μη Τοποῖας Ρεδοτίεῦεη Ὠαί. Ώαβθ Ὠοῖ ἀἱθ- 

βοπι Ερ]οη νοτ]απα, 1βί 8οιοἨῃ Ρ. ΟΧΧΧ παµεζα ρου ϱ6ΥΟΙ- 

4οπ; απά πΙοΒίβ Ιδί νγαλτβδοηοεϊπ]ο]ετ, αἱ ἆαδς Τ,οποῖας 4ογ Φο]ῦ- 

Ρίου ἀΐεβει Ῥοατβοπίβοαίοη Ιδί, ἆετεπ βἰοι Ιγοηᾶτς πὶομέ, υπο] 

αΌοι ἀἱο Βρᾶίοτεπ Ώο]ιαν]οἨ βοα]άϊρ πιασ]ιεη 2). Ἠ5δ οπίκρτϊο]ί 

ἀοι Ατί, πο ϱἳ ΥαΠΙβοΠεϊπ]ΙοἩ αποἩ απβ Κταίο Κνταίοη ππᾷ 

απ5 Οσνπῆι Μαν] {1 ὅ) φεπιαοΏί Ἰιαί, 

4) Ώας8 ρου ὔΠη]ολο ΝΙοπίραάεη ἆθφ «οἴαππθβ, ἀἱθ απββοτογάθη]ἶσ]ιο 

ΑητορυηΡ ππά ἸΓεριγείδιηρ 498 ΠΙ, ἀαἳδίθβ, ἄἱθ ἀῑτοοί απρο(ητίθοη ἨΓοτίο 

468 οπαππες (Ῥϊπάονί Ἡ, 118, 18: λάβετε µοι τὰ πρὸς βαλαγεῖον ππᾷ 

ϱ. 149, 2: σπεύσατε ἀδελφοί, ἐξέλθωμεν ἐντεῦθεν, μὴ πέση τὸ βαλανεῖον 
:. ααὶ κατορύξῃ ἡμᾶς μετὰ Ἐβίωγος τοῦ ἔνδον ἓν τῷ βαλανείῳ διὰ τὴν αὐτοῦ 

ἀσέβειαν), αν οβρτᾶσ]ι πε ἆθπι ὀλεάριος ρ. 118, 19--25. 

2) Τοτέπ]]. ΡταθΒΟΥ. 10. 88: νίτρ. νε]. 6; ο οατπθ Ομ]β 24: Ῥβοιάᾶο- 

ἰθτύ, Ὠδου. 141: Ἡϊρρο]. τοία. ΥΠ, 86 (δοπάειρανοτ Ἰ/οίβο πὶοἰέ ο, 94) 

ο. «οίίηρ. Ρ. 406. 66. 

ϐ) 9. οὔθπ Ρ. ΙΧΙΠ ϱα. Ὀοεῦοι Κταίοη σι Έπρι, Υ. ρ. ο96, 1. 
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Ζα 4επ Βολτεκίε]]ετη, Ἱγείο]ο ἀῑρ ο οἰαπποβασίεη 4.8 Τ.ει- 
οἶπα Ῥοπαίσί Ἰαῦοῃ, ϱε]ῦτί απο] Ῥτουμοτας. Ἰεπη ἀἱο ργῦββδοτο 

Μαβεο ἆοι Τηαίδασ]εη, Ῥειδοποη ππά Βεάεπ Ὀθί Ῥτουμογαδ 4ε8- 

86η οἴρεπο Ἐτβπάπηρ Ιδί (οὔεῃ Ρ. 1] 8ᾳᾳ.), 8ο πεϊείει βἰοῖι 

4οο] πὶσμέ οιδί απ Ὀο]μ]αδς, βοπάθγη αποΏ 86ΏοῃΠ ἴπι εγβίεη ΑηΠ- 

{πηρ βοἶπον ΒποἈς οἰπίρο Ναολ]άπηρεπ ἀ4εν Ιεποίαπίδοπεν Ώαί- 
βἰε]]πης 1). Ύοη αἴπεπι πῖςομέ πηπγοδεπ(Ιομεηπ Ζαρ βεῖπετ Ειζᾶμ]ππρ 

Ἰ8βδί αἶοῖι ἆοτ Ἰεποίαπίβομο Ότερταηπς ποοἩ ἀεπίίειμ εΓΚεΠΠεη. 

γετρ]εῖολέ πιαπ Ῥτουλοτας Ρ. ὃ, 19---τ. 4 πε ἀ4επ ρτεοπίδειει 

ΤΠοπιαβασίοη οί Τϊβολεπάοτί ρ. 190, οἆειτ Ώ6βεοτ πηῖέ ἆετ αντῖ- 

βοὗειπ ἨἩοοεηαῖοη ἀθγβε]θοι Ὠαί Ἰτισ]ηί2), 5ο ἶδί 4ετ Ζπβαπιπιεή- 

Ἰαηπς οὔεηρατ: ππὰ ἆαδς ἀἱεςο ΤΠοπιαβασίεη γὶε] ἀ]ίοι αἱ Έτο- 

εἶοτας αἰπά, Ὀεάατέ εὈεηκοπγεπὶς ἆος Βενγοῖαες, αφ ἆαδς 5ἱε πηί 

4επ ΤΠοπιαξασίεη ἆες Τεποῖαπβ ἵπ οαἴπεπ παἨεη Ζπβ8απΙΠΕΠΊΔΠΡ 

αίομεπ, Α0ετ πίομί απβ 4επ ΤΠοπιαβασίεη ψητά Ῥτουβοταβ 56ἴπεῃ 

ΑπίςηςΡ ἆετ εβεβομίε 4ε5 ομαππες επί]εμπί Ἠαβεπ. Ἐβδ ἰδί απ 

βἴεὮ Καππι απἆοτς τοτζαδίεΠεῃ, αἱς ἆαδς Ι,οποῖας, Ἱπεπη Τοη 1Ἠπῃ 

4ἱε ἵπ ἆεπ Τμοπιαβασίεη ετ]α]ίεπε ΕἘζᾶλμ]αηπς γοη ἆετ Υετί]εϊ- 

Ίαπρ ἀετ Γ Ἀπάει ππίες ἀῑε Αροβίεὶ Πειτῆλτί5), ετ απο ἵηπ ΒείπεΠ 

/ομαπηθβ- ππά Απάτθαφασίεη 5) τοῦ ἀϊεδεπι Εαοίππι 5εῖἴπεη Απδ- 

Ρ4ἨΏΡ 6ΕΠΟΠΙΠΕΠ Ἠαῦπ. Α]5ο απς ἀεῃ ζο]αηπεβασίεη ἀο5 Τ,επεῖαβ 

πητὰ Έτοσ]μοτας Ἠϊεςτ ϱεβδεμδρΏ Παβεπ. Όαβδ8 ἀῑες εἴπ Φίϊεκ Ίωει- 

εἴυς ἰδί, πὶ]τά απΠᾶ]Ης Ῥεείᾶαρί ἀἆατοι ας Εταρπιεπί 45 Οτ]- 
6εποθ Ρεῖ Επεερίας Ἡ, ϱ. ΠΠ, 1. Ἰἄμτεπά Οτῖρεπες "σετ ἀῑα 

ΜΙβεϊοπβγεῖκεηπ ἆθς Ῥοΐτας ππᾶ ἆες Ραπ]ας παν πας] ἄθτει Βτίθ- 
{η Ῥετὶομίεί, πγεῖςς εν του Τποπιας, Απάτεας υπά {οἩαππθβ πας] 

ἄει παράδοσις τα Ὀετίομίει, ἆαδς ἀει Ἐϊπε Ιπάϊεπ, ἆαει Απάετε 

Βογίμίεη, ἀετ Ὠτίέίο Αβίεη αἷς Τ,οοβαπ{]μοῖ] επιρίαηβεη Ἠαῦα 

(εἴληχε): αἶδο ϱεταᾶάε γοπ ἆεπ ἀτεῖ Αροβίε]η, ἆετεν θβοβίοϊίεπ 

1,επεῖας ἀατρεξίε]έ Ἰαί. Βεϊᾶδαβςρ τεὶρὲ αἰεῖ αποῖ Ἠ]ετ, ἆαδ 

Οπίδεπες ππίετ ᾗ παράδοσις βε]μτῖ(η]οῖιο Ὀατείε]πησευ ππἀ ϱερε- 
Ῥεπεῃ Εα]ῑ6 ἀῑο Αροείε]σεεολϊς]ίεπ ἆες Ιμεποῖας γεγαίε]έ (5. οΏεπ 

4) ΟΡεπ ρ. ΙΧΤΠΠ; 6: ΟχχΧΙΥ;, ΟΧΧΣΤΙΠ. 
2) Αροογ, αοίς 1], Ρ. 35ο; Ἡ, 146 8ᾳ. οἱ. ΑΡάϊῑαφ Πϊφί. αρ. ΙΧ, 1 

εχίτ. π. ο. 2 (Εαὐτίο. ἩΠ, 690). 

8) ῬϊεΒε βαρε πείϊίετ Ζα γετίο]βεη, ἴθει ἄαφ Βπο] εογέες αροδἰοϊογιηι 
π. ἁρ]. σα Ἰαπάθίη, ἰδέ Ἠϊος Κκθίπ ΒοάἈτεηϊς. 

4) Ἰι Ῥεσαρ απ{ ἀἴεβο ἰδί ἆαςδ Ἰδετάίον ἀπτοῖ αἷο Ασία Απάτεαο οί 

Μαιμίας Ὀεί Τὶδομεπάοτέ Ρ. 192 Ὀεσειρῖ. 



-- οχΙ, -- 

Ρ.ΟΧΥΗΤΗ.2: ΟΧΧΥ). Μαπ ἆατί πγοῖίοι {παρεῃ, οἨ Ηίεγοηγπιπβ 

απφ Τιοποῖας αομδρίο, Ἱποπη 6: αἲβ οι Ἰαείίοη Τιοροπασοϊέ ἆθβ 

ποολβροείαρίεη οῦαππεβ οιΖᾶΠ]{: γοη ἄεπ Ἠᾶπάει βεῖπει ἆὔπροι 
7αΥ Κίτομο βείαβεη, ταπ[αΠὶρ 7α-:]ᾶπροιοι Ἠεάο, Ἰαῦο ο βἰοῖι 

ρα ΠΙαΠΟἨΠΙΦΙ πι ἆθπ Ἡοτίεη Ῥερηᾶρί Πίο αἰπίφίίο αἰέεγιι- 
{πιπι]). Ψετρ]είομέ πιαη, πο τήβρ απά Ῥοετοάί ἆθι οἴναπποϐ 

468 1Τοποία5 ποοἩ απι Ταρο βεἶπθρ Τοάθς Ιβί, 8ο ἴδί ἀῑο Έγαρο 

υγαΏγβο]ιοἰπ]οΏ 211 γοιπαίπεη. ΕΏ6πδο 18δί Ζα {αβ6Π, αὖΌοι απο ζα 

απίπνοτίοη ἴπ Βοχαρ απ{ ἀῑο ΕιΠ]απρς νοη ἆθπι ππίογ ἀῑο Ἐδαῦου 

δεγαίποπεη ο ὔηρ]ίηρ Ῥοαῖ ΟΙεπιεπβ ΑΙ. (απϊς ἀῑν. 49). Όαβε Ο0Ἰαπιοπβ 

4ἱ6 οἸαπηθβασίοη ἆθβ Ἰαποίαβ Καπηίο, {ο]σί Ζύγατ πὶοΏί απβ βε- 

που ΜΙπεΙηπρ "ρογ ἀῑο Επίδίεμαπρ 498 ύομαππεβεγαπροεΠαπηας2): 

ἀθηἩ ϱ8 βο]αῖπί, ἀαβ8 οΥ βἱοἨ Ἠϊα(Η οΏσπβο ντα Εν ἀἱο Υγοη 1ἨπΠα 

Ῥομαπρίείο οἩτοπο]ορίδομο ἨΠοαϊποηίο]ρο ἀα; Βναπρε]εν ππά {τν 

4ἱ6 ΑπΠραβεπ Ἀροι 4ἱο ΑΡίαβειπρ ον ΜατοιβεναπροΠαπις ἴἵπ Ἠοπι 

απ{ ἀἱο Ἰζευετῃείογαπρ ἆαι ,,ΑΙίοπ΄ (πρεσβύτεροι) Ῥεταίεη Ἰαί,' 

πνοναπίθυ απι παἰτ]ο]δίοη βοἶπο Ἰμο]γοι υγίο Ῥαπίᾶπας π. Α. γοι- 

βίαπάοη πενάεπ (ΒίΤοπι. 1, 141 Ρ. ὁδο Ῥοΐοτ). Ἰε]οιο Ζαβαπι- 

πιοηηᾶηρο αβροαι ΖΥΙΒΟΠΕΠ ἀϊθβεῃ ππά 1,εποίας Ὠοβίαπάεπ Ἠαῦοῃ 

ΠιῦΡΕΠ, Ιδί πἰοΏί Ζα 8αΡΕεΠ. ΑΡε 7α 1,οισοίπς, Ετρπι. 1 ρ. 219, ὃ, 
18 αἶπ Γγπι]ίομερ Οἶίαί ἆθβ ΟἸεπιοπβ ας βδἴπεη ]αίαϊπίδοὮ οτ]ηα]- 

ίεποη Ηγροίγροβεῦ πιβεί]αίΗ. Ὠϊο Βεάεπ]κεη Ἀ]ίοτοι ε]ε]τίοι 

βερεπ ΄ἀῑο Ἐολί]αίί ἀϊθβετ Ιαἰοἰπίδοπεη ίἡο]καδ), ποπ απο] 

Ἄεποιο ἆἱο Ὑοεγπασλ]ᾶεείριπρ ἀϊοδοι πομίραεη ἙΒνπολμβίῆο]κ ἆεβ 

Ἀ]ίοβίεη (δβαπιπιθοοπιπηθηίαϊς Ταν ΕΒἱ96] επἰδομα]άϊραοπ σα πο]]θη 

ΒοΠοίποηῃ, Ἱαπηπ 1οἹ Πατ πὶομί γηάει]ερεη: ππά αποἩ οι αἶ]οι 

Ῥερτήπάαπρ οπίρεμτεπάο ΕΙπβργασ]ι Τμ]ο9 3) ϱ6ρεηπ Ῥοαιβοῦγοϐ 

τιομᾶρο ἸΙτάιριπρ. εδ ΟΙίαίς 1βδί οἰηίαοὴ αΏπα]εππεῃπ. ὨὈπίου 

ἀαοπι ΤΠ{οἱ ἆεὶ παράδοσις οἆει ἀθῖ παραδόσεις ποτᾶάση 5οἶο]θ 

Ῥήϊσμει ος σεπας οτί; ππά αἱ οροηβίαπά Ῥ]οβς πιππά]ο]ος 

ΤταάΙβοπ Ιεί ἀαδ, πας ΌΙοπιοπβ προί]οῖ]έ, ἵπ βοἶομοι Ὑογεῖῃ- 

Ί6Ι1ΠΡ ρα. πὶοπί ἀεπ]κθαν. ΌΏα πας] ἆεπ γοη ΟἸσπιοης οἱ Ιτίθη 
παραδόσεις Φο]αππθϐ Υοη οἶπαι παπάριρατον Ετίαμταπα, ἀἱο οἳ 

4) Οοπιπῃ, ἵπ αρίθέ, αἆ αα. ΠΡ, ΠΙ, Υα]αικί ΥΠ, 508 Αα. 

2) Εβ. Ἡ. ϱ. 1, 14, 7 οἳ, 6. 5. 6. Τ, 15, Οὔεπ ρ. ΟΝΣΧΤΙΙ π. 2. 

ϐ) 7. Ῥ. Ἡ. Βίπον, Πέ, οεξ. ἆθβ Ῥτίπο, 6ο, απ Ν. Τ, (16995) 
Ρ. 18. 

4) Αοΐα οοβηπϊβ ῥρ. 20 ρεροπ ΒῬοαιιδοῦτο, 160. οτἵς. απ Μαπίομ. 1, 988: 

Οἰόπιεπέ ἆ Αἰεπαπάγίε ἴα οἳό 8οι8 ἴε ποπ ἄε Ἰγαάίοπε; Ο6. οὈεπᾶα 

Ρ. 991. 



νο 

Εν ο ο ΦΚ 

ἵπ Όπισαπρ πηῖξ ἆθδας ϱοπιαςμί Ἰαῦα, οιζδ]έ Ἰαῦεπ ππΠβΒ, 80 
ἰδ, ἆᾳ οἵπ αροκιγρ]ιος Εγαηρο]ίαπι ἆθς ᾖοβαηπε πἰομέ οχἰκεῖϊτί 

μαῖ, αἶηπ αροβίο]φοφεβῖςλ]οιες ΑροκτγρἹοπ ρεπιεϊηέ, ἵη Ἱε]εβεπι 

Ἰομαηπος τοάσπά εἰπσεβαμτέ ἵνα. απ ψίββεη πτ αΌει ΥοἨ 

Καῖπογ απάθτεηπ αΡοξτΥΡρµεη ο5ομίοημτο 465 ᾖοαππεςβ απς αἰίετ 

Ζεἵϊέ απ9δοτ ἀετ]επίσοῃ ἀ4ε5 ]μεποῖας; παπά ἵπ οἴπεπι πησυγεί{ε[]να[ϊ 

εομίοη Ἐχαρπιοπί ἀἴεδετ Ιεποίαπίκελεν «ολαπηεδασίει Ππάεν γηῖτ 

ας ΜΙεί]απσ ἀθς ζοβαηπος 6επατ ἆαδ, παδ ΟἸεπιεης ἵῃ Ιπά- 

τοοίογ Ἐεάο πας] 4εῃ παραδόσεις πηεῖϊ]. Ρίο Ίμεμτε ἀε8 Ίμει- 

οἵας Καπη {ἴν ΟἸεπιοηπς ποςἩ πεπίσει ας {τ Ερὶρμαπίας οἆετ 

Απριδίη οἵηπ ταπά Ροπεδεη βεῖῃπ, αἰίες τοι ἴἨππι Εγσᾶλ]ίε τα 

γογποετίεη. ᾖα ἀετ ἀοκαίκελπεν ΟἨπκίο]οβίο ἀε5 Ἰμεποῖας Ἰαί 

εἶοὮ ΟἼεπιοης απί αἷ]ο ΕΙ] απ ἀϊεσει Βίε]]ε βείπετ Ηγροίγροβεπ 

ἁἆπτο] ἀαξ Οκ θεκαππί: ος ἴδί αΌοτ απο βοηδέ πὶοΒέ πγοῖί ἆατοῃ 

επί{ετηί σοῦ]ιεῦεπ 1). 16] βε]ιο ἀαΐιετ πἰοΒέ, νπίε-πιατ δἷεῖι 4εν Απει- 

Κεηπαης ἀατ Τμαίβασ]μοα οπίσῖε]μεη ππ]], ἀάδς ΟἸεπιεπβ ἀῑε οἴαῃ- 

ποββοίεπ΄ ἆθς ]μοποῖπς ϱοἶθδεῃ Ἰαί: απο ἀἱο οὔεν ΙΧΧΙΣ ο. 
εινἁμηίεη ΡΠΠρραδίταάιοπεη {γείοη ἀαάπτοι ἵπ Ἠεί]ετεν Τ16]έ. 

Άῦοι ἀῑο φεἸῦπο Εζαμίπης ἵπ Θιΐς αἷνες δαΐζοιμδ 8. 49 βίαπιτηί 

ἀοοῖι αἰσίοαγ]ο] πΙοΏέ απς Ἰμεποῖα. Ἠδίε βίο ἴπι ΙαἱεΙπίβεΏθη 

Τμεποῖπβ ρερίαπάεη, 8ο πὔτάεπ ἀῑε, πγεῖομε ἀϊεδεπ Ὀεπαίσί παῦεῃ, 

4ϊο αβοεΏῖοϊίαο πῖεμέ απ5 ἨΒαβπ Ποευοτεείσαπηφ ἀ4ε5 Επδερίας αἲ- 

Ρολεμτίεβθεῃ Ἠαῦεῃ (οΏεη Ρ. ΧΙΣ π. 2. 4). Δῦει απο] αἶ]ε τίθ- 

εἶοη φοοείπεη ἀῑε Ἐνσαη]απς πατ επιπεάει απξ ΟἸεπιεης οε]θδί 

'οἆετ απ Ἐπδ. Ἡ. α. ΠΠ, 95 τα Ἱεππεῃπ. Ἰεππ ΑπΙΟΟΠΙΒ πιο- 

παςΏπς) αίαίέ ες ΌΊεπιεπς ἀ4επ Ίτεπαεις αἱ (θπᾶΠιβπιαπη 

πεηπέ, 50 Ῥοτα]μέ ἆαςδ εΏεπδο απί ΠΠολμέίρετ 1εοίῆτο ου Εβδ. 

1) Ῥμοβας (εοᾶ. 109 εᾱἆ Ῥεκκετ ρ. 89) βασί τοπ 4επ Ἠγροίροβεπ 
465 Οἰεπιεῃβ: ἓν τισὶ δὲ παντελῶς εἲς ἀσεβεῖς καὶ µυθώδεις λόγους ἐκφέ- 

ρεται ππᾶ Ὀεδομτεϊοε βεῖπο ΟἨτῖίο]ορίο Ὀείϊπαἡ πῖέ ἀεπδείοεπ ἨΓοτίεν, 

πῖε ππίεη ρ. 915, 28 85ᾳ ἀϊε ἆεεΒ Ἰμεπεῖπβ καὶ μὴ σαρχωθῆναι τὸν λόγον 

ἀλλὰ δόξαι. Ὀα8 ποςἩ του Βεϊηκεπς 4ε ΟἸεπεπίθ ρτεδῦ. ΑΙ. (1851) 
Ῥ. 265 πεις ταγετεῖοΏ{]εὮ απρεπαπάίο Απθκατβιςοϊζε], ἆαδεα Ῥποῦτς εἶπ 

Ἱπίετροβτίθς Ἐχεπιρ]ατ ἄετ ΗΥΡοίΨΡοβεη ρελαὈέ Ἠαβεῃπ πιῇβςδε, Ἠδίίο 5οἼοἨ 

ΤΠιο Ἱ. ]. ρ. 22 8ᾳ. βαπιπηῖ νῖείει ἄΠπ]ο]πεν ρεηπᾶρεπά αὐρε[ετάρί. --- 

Απο δεῖ πος]ι Ὀεπιετκὲε, ἆαθς ΟἸεππθηβ πι 7. Βπο] ἄετ Ἡγροίγροβευ ῥε- 

εασί Ἠαί: Ιακώβῳ τῷ δικαίφῳ καὶ Ἰωάννη καὶ Πέτρῳ μετὰ τὴν ἀνάστασιν 
παρέδωκε τὴν γνῶσιν ὁ κύριος κτλ. (Έτδ. . 6. 1, 1, 4). ΑΙδο απο] ὦᾖο- 

Ἰαππςς Ἰδί εἵπ Ττᾶσετ ε]ιοϊπιίταάιῖοι οξ, 1,επσῖαβ ππίθη Ρ. 919, 6. 

9) Ποπ], 122 (Μ]ρπε 89 οοἱ. 1819). 



-- ΟοχΙΠ -- 

Ἡ. 6, ΠΠ, 25, 2, πὶο ἀἱο Ἱπιρπίαίοποη ἆθφ οοᾱ,. Οαβϊποπεῖς ῦἵ 

(οΏεη Ῥ. ΧΙΧ π. 9). Ἠϊπο ἵπ ἀορρο]ίι Ποοθηβίοη γοτ]θ- 

βεπᾶθ Ἠεάᾶο ἀ4αβ Απαδίαβίαβ Ῥοανα[ί ΒἱοἩ πασἩ ἆαι οἴποῃ απ{ ἆθπ 

α]οχαπάτιπίδομαπ Η]βίοτί]κ6υ ΟΙ6ΠΙΟΠΒ, παο]Ἡ ἆοι απάθιη απ{ θἴπθῃ 

ἆθι Λόγοι στρωματεῖς 4ε5 ΟἸεπιοηβ1). Ὁπά οπά]οὮ ΟΠ1γβοβίο- 

πας {οἱβί ἴπ βείποι Κατα ΒΠΙΠΠΘΤΙΠΡ η ἀΐοβο θβολίο]ίο απο]ι 

ἵη ΚΙαίποη Εἰππε]πᾶρει ἆθι Ὠατείε]]απρ ἆαβ ΟΙαπιοπβ, οιπο ἆαββ 

παπι οηίβολοἰάςη Ἱαπη, οὉ 6Ἡ βἱο ἀϊτοοί οἆσι ἀπγοι Ὑαυπα]απρ 
468 Ἐπβοβίαβ γον ἴἨμπι οπ(]εμηί2). 

1,ειοῖαβ Παί ἀῑο ΤγαδιΙοπεπ ἀθβ ππεϊίεπ ο αμτ]ιαπάστίς ἄθρου 

οἨΏαπηθβ ΠΙοΠί θΓδοΏδρ{; αὖετ ϱΥ Ἰιαί ἵη οἴπεπι Ἰαββο υγ Ἰκοίῃ 

ΔπάεΓεΙ ἀῑε ]οπαππείδομεη Τγαδϊοπεη ἀει {οἱροπάει αμτηπη- 
Πππάετίο Ῥεριήπάεύ. 

5. 10. ιο Ζοϊί 4ο9 Τοποίπς. 

Ἠεηπ οαἵη ῬβειάοΠμίθγοηγπιπβ (απίοηῃ ρ. 201, 14) ππᾶ ποσο] 

Εαὐτίοῖας (1, 49 Αηπι,: 1, τ0ϐ8), ἀϊεβετ βορας ππίοι ΙΙρ6Υ Ῥο- 

ταίπηρ απ. Ααραβίη, ἆθπ Πεποῖαβ {ήν οἴπεῃ Μαπίομᾶσι, αἰδο {γ 

1ὔΐπροει αἱ Μαπὶ οτ]]ᾶτί Ἰαβοεπ, 5ο ΙἸδί ἆαδ ἆπτοὮ οἰπίαο]ο Ῥονγῃ- 

{απςρ απ{ ἀῑο ππίεῃ. Ρ. 201---904 νειρ]. οΏεπ Ρρ. ΧΟΙ Βα. πῄίρε- 

ἠοϊ]ίθι Απββαροπ ἆθδ Ααραβίη πάρι]ορί Ηαιίρατοι ϊδί αὔοι 

απο ἆας Ὀτήεί Τπ]ο” πὶομί: έ ἱ Μαγοομία ἄεφεπεν 3). 

Ύγιο Ἰοπηίο οἵπ αἩβδ Ματοϊοπ Βομα]ο Ἠετνοτβδβαηβεηοι βἶο] 

4ἱ9 ἑπάεπαροβίε] ο]αηπθ6β, Τποπια8, Απάντθοας παπά πἰςοµί ἆθπ Ῥατ- 

Ίά6 Ζα Ἠε]άεπ βοϊποι Ὠϊοπίαπρ οινγᾶμ]οπ ο Ὠϊθβ8οι Μανοϊοπϊς 

: πηϊββίο 80 επίατίεί 86ἵΠ, ἆ488 παν ποςἩ αἰπσε]πο απ Ματοῖοη, 

αΌετ ἆοοὶλ πὶοπί παν απ 11η ογηπογηάο ὙουείθΙπηρεῃ Ἡρτῖρρο- 

Ῥμοαβοη πὝᾶταῃ, Ὑγὶθ οἷς νοΥ ππᾶ πας] Ματοίοη 1Ἠτο Ὑουίτοίαος Ἰα- 

Ῥοη. 1αιοῖπβ βε]θδί {(Π]τί βίο αἱ Φομί]ετ ἆθδ ᾖομαηπες ππᾶ 

αἱ εὰ ἆατ αἴποῃ ππι ἆθηῃ ΑΡροβίοΙ ομαηπεῬ ἴηπ {α8ί τειρῦί- 

ἐοιπάος Ὑογομνππς ϱοβοἹααγίοη ΚΙΤοἹο γοη Αδίοη οἵῃπ; απά ἆοτ 

πηπίθγ ἀϊθβεπῃ ΝαπιεΠ Υ6ΥΏοίρεπθ Φομτ]βίο]]ει Ἱκαπη ἵηπ ἆοτ Τηαί 

ποᾶοι ἆθι πιατοϊοπίήβο]θη ποςἩ Ἱγροπᾶ οἶποι απάθτοη ἵπ ἀο: 

1) Οοπιροβς, (χταθοο]. Ῥαΐν. ΡἱΡ]. ποναπη αποῖ, 1, 9985 βαα. 9656 8αᾳᾳ. 

οἆθι Βαβπαρο, Οαπϊβ] ]9οῦ. απ. Ἰ, 469 βα. 5414 8ᾳ. 

9) ΟἨ1ψΒοΡί. αἆ Τ]θοᾶ, 1αρςβ. Μοηπίίαασοον 1, 90. αα. 

ϐ) Δοία Απάτοαο οἱ Μαίθμίαο Ρ. ΧΠ. Ο6 ἄταρθ, βρὶοϊ, 1, τ8 
(4. Δαβ, ν. 16968): 1ειοίμς δἷυε Ἰηιούνδ, αγείοπίβ διΕςΕΒΒΟΥ 8εο. 1. 
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 ππθϊίεη Ἠδ]ίο ἀος 7ηγοϊίοη Ἱαληαπάσηίς τοι ἆοτ Καμιο]ίςεῖνοι 

Κἰτολο βερατίτίεη Βοείο αηρφολῦτί Ἰαῦει, Ἱπεπη ἀῑα Υατρτεϊίαπς 

αοῖπος Βεμτί[ον οτ]κ]ᾶτ]ίοι Ὀ]οίρεπ βο]. Ὠίο Οπατίοάςθοίπιαποτ, 

β]εϊο]νια] υγε]οῖιοτ Φεῖε, ἀἱο οάετ οἆετ Ἐπρεπ 4εγ γογπϊσδηϊ- 

αοὗεη ἘΚἴτεμαθ Υοη Αβίεπ, ὈΏοτίοίεη βἰοῖ απ{ ἀῑδ γοηπ ἴἨπεη αἱ 

αροκτΥρ] Ὀογπεϊεμηείευ Αροείε]ρεκεολ]ολίεη ἀα[ῆτ, ἀαδς οἨμαηπεν 

εε]εμτί Ἰαῦα, πιαη βο]]ο απι 14. Νίδαη 488 Ῥαβεα {εἴετη (ππίεη 

ϱ.210, 96 5αᾳα.). Βὶ6 Ῥογίδίεη βἶο] αἶδο απ[ ο ομαηπθβασίεη οες, 

πο υγῖγ δἰαίέ ἆθββεῃ 5ο{οτέ 8αβοἩ Κὔππεηῃ, ἆά 65 Κεῖπε Μεμγ]εϊέ 

γον δο]αππεβασίεη ἵπ αἶίετ Ζο]ί 6ερεῦεῃ Ἰαί, απ ἀῑε]επίρει 4εΒ 

Τεπααβ. Ὠϊο Ὑοιππίμπηρ ες Εαὐτίοῖας 1), ἆαδθ Τπεοάοτεί Εἰ- 

Ἰαίπδασίεν πηέ Αροβίοε]ασίεπ γετνεεμφεῖε, Ὀθάατί εὐεπεοπεπίς 

ετηδίμα[ίοτ Ἰάετ]ερηηρ αἷς ἀῑο τοι εἴπεπι ογιοάοχεπ 1μεποῖαβ 

πεῦεπ ἆεπι Κείτειτ οἆει οτοάοσεηπ ἑολαπποβασίεη πεβεηπ Ἠᾶτθ- 

Ββεμεπ (5. οῦεπρ. ΙΙΧΥΓ). Ίεπη ἀῑε αΏεπά]ᾶπάίδοπεπ Απηᾶπρει 4εΒ 

Μοπίαηϊφίεπ Ῥτοκ]ας αἶεί πιῖέ Φίοισ ἀαθπ Καΐϊιο]κεη ρερεπΏῦετ 

απ{ Τμεποῖας αἷς εἴπεπ Ὠτηεῦεγ 1Ἠτει Βοπάριπιείπαπηπσφεπ Ὠοτίείεῃ 

(απίεη Ρ. 198, 19), 5ο ππαβς ες ἴημτος Ἰ/ίαεπς εἴπο τογπιοπίαπ]- 

βφεπο Αποζοτισι ϱεπγεκεη βεῖῃ; ππᾶ ἆαξ ρτἰοσμίκεμε Βποί ἀεδ 
Τεποῖπβ, ἆας ἀῑο Μοπίαπὶφίοη ἀοεἢ πῖοπέ οι ἵπ Ἐοπι ΙΚΕΠΠΕΠ 

6ε]ετηί, βοπάετη απς Αβίεη πφεῦτασλμέ Ἠαῦεπ πγετάεν 2), πιπβ8 

- ἁαπια]ς 6ερεη Ίεάεηῃ Υετάαολί βἰε[ετ ϱεἵπγεΒεη βεῖηπ, απς5 46Γ πιαΓ- 

εἴοπ]βεοπεπ Βεσίο οἆει εἶπει απάετοη γοη ἆαπ Μοπίαπϊίεη π]ολέ 

πηπάετ αἱ ἆεπ Καΐμοικειπ γεταὈβεμεπίεη σποβίίδεπεν Ῥατίεῖ 

Ἠθινοτρεβαηρεν 7α βαῖπ. Ερίρλμαπῖας ποπηί αἷς Ψεγεμτετ ἀῑεδετ 

Αροβίε]ρεςοΠμϊοΠίεη γετεσμΙεάεπε, παπιεπβ]ο] αβκεδο ροτεΏ{εία 

Ῥατίείει, Ἐπκταίεν, Αροξίο]ῖκει οὖει ΑροίαΚκίϊκετ, ΟπΙΡεπίαπες, 

Ἰπάϊτεσί αποἩ ἀῑε Φετετῖαπετ (απίεη Ρ. 195 εα.), αἷς ἄετεπ Ηαπρί- 

πγοηηβῖίπε ετ ἀῑε Ταπάφε]αίτεη ἆθδ ἵπποτεῃ ΚΙεϊπαρίεπς απ/ζᾶΠ]13). 

Ώαπη οιβέ ΚοΠΙπΙεη ἀῑε Μαπίομᾶοτ, Ὀθβοπάετς ἀῑο αὐεπά]ᾶπάί- 

8επεπ, ππά ἀῑε Ρεἱεο]Παπϊκίεη; αΌει πεβεη ἴμπεν βίεπεπ, πατ πηῖέ 

είπας πιει Ζατϊοκλμα]ίπης, αἷς Ίεπα, πηέ Απονγαβ] ἀες Όοπγε- 

πἰτεπάεη ππά ρφε]ερεπί]ίσ]μετ τικ ἀες [ευτίρεπ ἀῑε ΚΙτοµει- 

]εῖτετ ἀ4εΒ Αβεπά]απάς Ρἱ8 Ιπ ὔ. ζαμτμαπάετί, ἀῑο ἆον Μοτρει- 

1) 0ο4. ρεεπᾶερ. 1, 66. ΟΕ. ἄαρερεη απο] ΤΗΠο, αοία σο]απηϊθ 

Ρ. 4 Δηπι. 

2) Όυεπ Ρ. ΙΤ ΧΥ αεαα., Ὀεβοπάετα Τ,ΧΤΙ Αηπι, 4. 

5) Ἐρίρβαν, παςτ. 47,1: 46,1: 61, 2 οἳ. 45, 4. Μασατ. Μαστ. ΤΙ, 48 
:οἳ. Β]οπάς! Ρ. 151. 
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Ἰαπᾷς Ὦ]6 Ἱπ ποοἩ γἱα] βρᾶίοτο Ζοἵί (οῬοι Ρ.ΙΙΧΥΙ: ΧΟΤ). ἆοᾶα 
46ι σοπαηπίςεν, Ζατ Ζαἵί εἶπεν Ερϊρμαπίαφ οἆθι Απθυρίίπας απβ- 

βοτ]α]ρ ἆαεν Κἴτομπο βίεποπάεη Ῥατίοίεπ Ἱἡτάο ἆεπ ρ]είοπει ΑΠ- 

βΏιπο] πο ἀἱο Μαπίομᾶει Ἰαβεη, ἀἱεβο ΦοἩτ][ίοη ταν εἰ ϱ6ο- 

Ὀχασ]μί 7α Ἠαβεπ, Ὕποεπη πὶομί νια]πιομγ ἀοὶ πποη αἰἶοηῃ ππά ἆθῃ 

ΚαίμοΙι]κοη ϱεπιαίπβαπιθ Βοβί παπά ἄοαρταπο] ἀθιβδο]θαπ Ῥοαπίθβο, 

ἀαβ8 ἀἱθβο Φο]μτ!{τοη αἷπ Επρείῆοις απβ ἆθεν Ζεϊέ γατεἩπ, ἆα Ίεπο 

Ῥατίεῖθη ΠοΟἩ α]]ο ἴπι ΦΟ0ΠΟΟΒΘ αι Μαίΐοι ταπίεη, Απο Κκοηπίθ 

οἶη οομγ!{βίο]]οΥ Υοη 8ο Ῥ]απίαβδομοι Τπεο]ορίθ ππᾶ 50 ἀο]κο- 

Ώβδο]ετ ΟἨτβίο]ορία βἰοῖι πὶοµί οπο αἰἱο Απάσιίαπρ 6ἴπ6ι Ῥο1θ- 

πιῖ]ς ϱεροη ἀῑο Καίμο]ίβομο Κἴτομο παπά ΤμεἨτο αἱ αΠεά ἆειτ Ἰκα- 

Ώιομβόμεη Ἐίτομο τον Ερ]θβας οἰπ[ιηγοτ, πο 1εποίας, ππά πηέ - 

βαίπθι Ατροῖι βοἶοπεῃπ Ἐπραηρ ἵπ ΚαίποΙβοπεηπ ἘΚγοεῖδαπ Ππάεη, 

πΙ6ΏΏ 6ἵ ζα εἶπαοι Ζοαϊί φομπεῦ, αἱ Ὑαϊἰοπάητ ππᾶ Ματοίοι οἶη 

ἄροαι ἆαδ απάἆοτο Μα] γνοηπ πββη απᾷ βοϊπεῃ Ναομίοΐρετη ϱ6- 

Ὀταπάπιατ]κἑ απ ἴηπτο Θομπα]οπ αἱ Ῥοοίθη πεβεη ἆθγ Κίτομο οία- 

Ῥ]Ητί Ἱαχγεη. Ὠἱο Αροβίε]ρεβομΙοῃίοπ ἆἀαδ 1μεποῖαβ πιίββεη Του 

100 βοβδομτίερεη βαἰπ, ῬΒὶε6 Ἱπαγεη Ἰαίπο Νογ]ίᾶί, αἱ ΟἸεπιοπβ Α]. 

βἱο οἰθτία, απᾶ, Ίγαβ Ίο] {4γ παµεζα ϱουγῖδν Πα]ίθη πιᾳββ, ἆθτ τηι- 
ταίοτίδοπο Ἐταρπιεπ{ϊεί απᾶ Τοτπ]]αη απβ ἵἩπεη βολδρίεῃ. Τ8 

βργ]ομί πιαηπομος ἀα{Ἡγ, ἆαδθ ο οἰπίραο αμτζεηπίο γοῦ ἆθπι ϱ6- 

παπηίθη Τοτπηϊῖη οπίβίαπᾶσηπ Αἰπᾶᾷ υπᾶ αἶδο ἀαπ Ἀ]ίοβίεη οἱτῖςί- 

Πσμει ΑΡΟΙΚΙΥΡΠΕΘΠ, ἆεπ Αοίοη 4ετ Τπεκ]α, ἆεπι Κ6ιγβπιᾶ ἄ4εβ 

Ῥείταβ, ἀαπι ΡτοίεναπρεΠαπα 468 «αἰοῦραβδ, ἆαπι Κιπάμεϊβεγαη- 

Ρε]ίαπι ἆεδ ΤΈ]ποπιας βἰοὮ /οϊ]ο απβοΠΙΘββοῃ. ΜΙι ἆεπ οΏθῃ 

Ρ. ΓΣΧΥΠΗ 8.) Ώ6βργοσΠθπεῦ περίοδοι Πέτρου ΙΚΌππθη Αἷε ἵπ 4ἱθ- 

βοι ΗιηβίοΏί ]εάεπία]]ς οοποπττοη. ἴπ Βεζας απ[Γ ἀῑο Τ]πεκ]α- 

αοίθη Ἰα]ίο Ιο] ο Εν Ώουίθβεηπ, ἆαδρ Τοτή]]αη ἵη βαἴπαι Υεῖ- 

Ίογοπεῃ οτἱθοβίβοπενπ βομτί ἄθαοι ἆῑο Ταπίο Ῥογίοβίεί Ἰαί, ἆοι 

αβἰαίίδοµΏο ῬτεβΏγίου, Ἱο]ομοτ βἱθ ΡεβοἨτί6ΏΕΠ, β6ἱ ποσῃ τα 1εῦ- 

761{6π 468 οΠαππθβ βαἶπες [Γπτασλμίς ἄρετ[ἡμτέ παπά βεἶπεος Απιίοϐ 

οηίβδί2ΐ{ Ἱνοτᾶεπ: οἶπο Ρροβίνο ΝαομπίοἩί, Ἱπε]ομο αἰ]ο ἀἱο Ἰα]ί- 

Ίοβεη Απκᾶίσο ἆοι Μοάσιπεη απ ον] Ἱρειπιερί απά ϱε]ίθῃ 

ΠΊΠΒΕ, Ὀῖβ βίο πη]άετ]ορὲ Ιδέ1). Ίοεπη αφ ππη οἵη Ῥγδββγίου οὗπα 

90 ἆαμτο παο] ἆαπι Τοάρ ἆερ Ῥαπ]ας ροπγαρί Ἰιαί, 5ο Ἱκαηη Τωοι- 

οἵπδ ππι 190 4αδ ΕΙεῖομο ἵπ Ῥεζαρ απ οπαππο ϱοπαρί Ἰαῦεπ. 

1) Τετ]. ἆο Ῥαρί. 17 οἳ, 15. Ἠϊοτοι. νυὶτ. ΤΠ. Τ. Ώατα ἀδίήπρος 

βεΙ. ΔΑ, 1817 Β. 1800 { βοροπ βο]μ]αα, ἀἱο Αοΐοῃ ἀ4θβ Ῥαπ]αβ ππά ἆθτ 

ΤποΚ]α 5. 20 Η, 



Ἶ- ο --- 

γαι ]μοποῖπς ἆογ Ναπιο οἶποι Ἠἰδιοίκοῖιοη Ῥουβομ, οἶποφ Ιπβετοη 
Ἐτοιπάθα ἆθβ ύο]αηπες ἵπ Ἐρμθδαβ, τας ἀἱες αἰείη πα τ]]οιε 
ΑΠΠΑΊΠΙΟ Ιδί, 8ο πηγα ἆ.τ, πγε]ε]ες βἶο ππίοτ ἀεπι Φο]αίσ βεἶπεΒ 

Ναπιοης οἰπ[ημγία, Εγομο]ι ἆεπ Το ἆεε Πείοτίδεμετ 1,εποῖας αὖἲ- 

Ρεπατίοί Ἰαῦσῃ, εἶα ες ἆθβδεη απρεῦ]οιε Μεπποίτεη Ἠεταπεραῦ: 

αὖοτ Ίεπει Πκίοτῖο]α Ἰεποῖας Καηη Ἰα Ίαηφο τοι 190 ρεδίοτρεν 

βεῖη. Εῑπο εἰπαῖρε Κτίβῖς πιεῖποτ τοτ]ᾶπβρ πατ Ἠγροίπεββεμεη 
Νἀπετρεείπππσης (απ 190) ἆοτ, πε Ιον ἀεπκο, Ώεπίεβεπεη αἷ]- 

Εεπιοίπετευ Ζεϊευοείπππιπηρ (τοτ 160) ἀϊτβα βἰε βε]ρβίνετείᾶπά- 

1ο πατ απ ἀἱο ἴπι ογί]απί ετλα]ίεπεη Ἐταρπιεπίε Ι---1Ύ. Υ, 
ππά πίομέ απ{ αν Ζατ Απεζιαπρ ἀετ 1 Ἴοκο σπῄδελεπ ΤΥ ππἀ ΥΙ 

ας Ἐχρπι. Υ ϱορεῦεπο Βερίείοι »εΠίσεηυ, ἵηπ πγε]οπεπα 1ο] φε]θαί Ώε- 

ἀεπίεπάε ερᾶίετε Ζα{λαίεη παεΏρεγίθδεη Ἠαῦε (οβεη Ρ.ΟΧΗ 5αα.). 

Ἐϊπε Κτς, πῖο αἷο αγνΏηκομέ πνᾶτο, πιΏβδίο βἶοῖ {εγπετ ΥΟΠ 

4επι ποσο] Ίπιπιεγ Ἠϊεγ παπά ἆα απαπεπεπάση Ἱττίπαπα Εετηλα]ίεῃ, 

48586 ΠΙΔΗ ογβί πας πιεητετοῃ Μεπεομεπαιίετη εἴπεπι Αροβίε] 5ο 

ΖαΠ]τεῖε]α ίαιππεηευτετίηο ππά Ζαπι Τα] αΏβοπάετ]ίοῖα Ἠαπάες 

Ἰαῦο απἀϊομίεη Κὔπποι, πε ες Ἠϊει Ῥετίολέεί Ἱπετάεηπ. ἴπ ἀει 

Ζεῖί εἴπος Ῥαρίας ππὰ εἶπος Οπαἁταίπς 1) παν ππαη εΏεπδο ππη- 

ἀετρ]ᾶαδίρ ἵπ Βεζαρ απ ἀῑο ]Ἡπρείο Υετραηφεπ]αῖέ, πε ζατ 2εἴί 4εΒ 

Ἰπακας; ππὰ πετ εἰππια] ἆθπ ]Ἡπρείεπ ππᾶ Ιείσίοη, ἵπ εἶπο απάετε 
Ζεϊί Ἠπεϊηταξεπάεπ Αροείο] πηέ αοἶεμετ Ηϊπεεῦαπς, πίο κε 

απ{ Ίεάεπι Β]αΐϊ ἀῑεξειτ Ἐτασπιεηίο ἰον Ὀεπεαρί, τετπεττ]επει 

πιο]Ἡίε, Κοππίο ἴππ πὶομέ οιπε ἀεῃπ αππεη Ἀϊπιῦας ἀ4ετ σημεῖά 
τε καὶ τέρατα καὶ δυνάµεις εἶπες Αροβίεῖς (2 Κογ, 19, 19) ἀαι- 

βίε]οπ. Ἐτ [οἨ]ίο ἆεπι οϊαηπες αποἩ πἰομέ ἵπ ἆετ Ῥτοδα ἀετ 

Κἰτεεπεν [ΓεὈετ]είεταηρ Αδίεις 2). ΕπάΠο] ἀῑτῆε εἶπε περαίῖνε 

Κπῆς, πε]εῖα 6ερεηπ πιεῖηπο ροβίνε οίννας απθτίοΏίεη ση], πῖολέ 

εἴπχεῖπε Έεοιοβαππεπα ἀθς 1εποῖας Ἠεταπερτεϊίεπ ππά πέ Αε]π- 

Πομεπι γετρ]είεμεπ, βοπάετη πιᾶβρίο ἀῑε εκαπιπηίαηδομαππης ἆε8- 

βε]θεπ τερτοάπείτεη ππά ἀἱε Βεζᾶρε εβρεπβδοποΒ] ζα ἆθπι ἵπ γεζ- 

ΒεΠΙεάεπεη πορ] Ἰηπετκίτοβ]σπεη Ἐτεῖκεη ἀε5 2πεϊεῃ «αΏτ- 

Ἠπαπάετίς παςλπγείδρατεν Ῥαϊτιραδείαπίαπιας, αἷς τα ἀ4επ ρποβίῖ- 

βεπεη ΤεἨτεη απ{άεεκεῃ, παπά ἆαπη Ὀθυγεῖδεη, ἆαδα 5ο]ε]ε Τ,εΏτοι 

ογβέ πας ἀθτ ΜΙΗε ες Ζηοϊίεπ ζαλτιαπάετίς Ἠάξεῃ απ{]κΟΠΙΤΠεΠ 

ππά τοπ οἩτῖκ]οπεην Ὑοῖ]ς οπο βοπἀετῄεπεη Απείος απρε]ιῦτί 

πγετάεη ΚΌππεῃ. ὨΏετ Ηεταπβρεῦει ἀ4ετ Ετασππεπίο πας ἆ4ετ Ὑει- 

Ίοεκαπς πἰἀετξίεμη, ἀϊθεε Απίραῦε ἵπ Απρτιῦ ζα πεἨπηεη. 

1) Επ». Ἡ. ο. ΤΠ, 99, 8 κα. ΙΥ, 8, 2. 

2) Οἱ. π. Β. Αροϊοπίπ8 ο. Μοπίαπ, Ὁαί ἘτΒ, Ἡ. ο. Ἡ, 18, 14. 
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-- ΟΧΙΝΙ -- 

Ἡ[οηπηπ ἆάι Ὑοαυίαββον οι ΤΠπε]]ααοίοη πὶομί πποπέά ο] Ρ1190, 

βο πηϊγἁ απο ἀῑο Πἱοπίαηρ ἆαβ 1,εποῖας πἰομί οἶιπο ἨιάσταρταςσἨ 

βου]ίερεπ βαῖπ; ἆθεπηῃ πθβεπ ἆαθπι απρεβ]οπεη ύομαππθε]ήηπρου 

Ἱορίεηῃ ἀἱο πτ]οπεη, Ῥο]γ]καιρ παπά Ῥαρίαν ππᾶᾷ ἀῑο απἆθταοῃ 

ΦοΠίΟγεΠ ἆθβ Ιτοεπᾶπβ. Ὠαβδθ ἵπ ἀϊθεεη Κτγοαῖβεηῃ 1οποῖαβ Ἰαῖπεῃ 

Απ]κΙαηρ {απᾶ, Ἰαππ ΠΙαΏΠ ΒΟΠΟΠ ἆαταις 8οΏπ, ἆαδβ οι Ῥοὶ 

Ιτεπᾶιβ])  Ἰεῖπο ρα τοη Παιοαπίδο]ιου Τγαδιάοποι "ρου ὦο- 

Ἠαηηος ποαῖρί, Πο] αὖει 7. Β. ἀάδ ΟΗρίπα] εἶπει τοη Πμεποῖαβ 

υπιροεβία]ἰείεη Επ ΦΠ]απβ παπά Ῥο]επιῖ]ς ϱερεπ εἶπο Ομηὶδἰο]ορῖο, 
πο βἱθ αποῃἨ Πειοῖπ γοτρείαφεη Ἠαί. ΆΑῦΡει 68 Ιβί ποσ] οαἶη 

Φοηηθέ πγε]ίεν Τα (παΠ, τοὮ Ιτεηᾶτς Ζα Ραρίας. Ἐν Ιδί Πἱετ π]οΠί 

ἀει ΟΥί Ἀραι ἀἱο Πέετατίβο]ο Βἱπίβαί τα τοᾶεπ, Ἰε]ο]ο βἰ6Ι 

Ἀρει ἀἱεδοηῃ ΊἈαΠΙΕΠ ΘΙΡΟΒΒΕΠ Ἰαί, βεϊίάεπι 1ο τοι ῬεϊπαἨ 

45 ἆαμτοι εἴπεη οἴψας Ἰπρεπά]ίοπεη ΑΔαίδαί7 "δει Ῥαρίαςδ τοῦ 

Ἠϊογαρο]ῖβ 5οἩγίοΏ, ἀθβδεη Απ[δίεΙαπροη πιῖγ πο] Πεπίο πηῖί Αβ- 

παΏπηο οἰπίροι ἀοτί αἶ]σα ΠΙομάρ Ῥεμαπάε]ίει Ῥαποίο απ{ Ἰάει- 

Ἱεραπρ πι Ἱατίαοη βοΠθίπεΠ2). Ἠαί Ῥαρίαρ ἵπ βεῖποι ἆαροπά 

πΙΘΏΓ6ΥΟ ΡοΙβὔπ]ο]ο «9 ἴπρει ἆθρα, ἀαταπίοι 4επ Βτοβυγίει οἆςι 

ΑΡοβίο] «9 οἱαηπος Κοππεπ σε]οιπί απά Ἰαί ο: ἵπ ποια ΑΙί6Υ 

βεῖπο »ΑΠε]εραηπρ ἆει Βεάθη ἆθδ Ηοειτη« ϱοδομγίεῦεη, 8ο Ῥγαπολί 

6; πἰοΠί ΥοΥ 4. ο. 80 βεὔοτεη 7 βεῖη ππᾶ πἰοΠί Υγοι ἀ4θη 41ο 

140---100 βεῖπ Βιοῦ ϱοβο]τίεῦεη ια Ἰαθεη. τα ἆεπ Φί6ΙΙθη βεῖ- 

η6υ Ὑοχγεάς, Εν Ἱποἰομαο 65 πιθίηθρ Ἰίβδεπς Ὀϊδμαι πος] απ 6ἶποτ 

εἰπ]επομίοπάστ Ετ]κ]ἅταπρ {οἨΏ]έ, τοσ]ιηο 16] Υου αἶ]επι ἀἱο ἸΝοτίο 3), 

ποπ Ῥαρίαδ 68 τεοΠί{ογϊρί, ἆαββ οι πηί βεἴπεπ ΑπβΙεβιπρεΠ 

46ι Ηειτεπιγοτίο απο] αἱ] 4ας νογυἰηάθ, ναβ οἳ αἲβδ ἆεπι Μαπάς 

»46ι Αἰίοπά ἆᾱ. π. ἆαι ὔπρει ἆθβ Ηεινη« (Α0. απ οΥΠΡΕΙΒΟΠΕΠ 

ὈερογΠοείεγαπβοη 4) οἴηδί ρα] παπά βοἰάεπα ἵη ἔγεπεπι αοἀᾶολί- 

ης Ῥοπα[νί Ἀαῤρθ, Ώει οροηραίΣ, Ὑε]ομοι ἄεη εἰροπίπΏπ]Ιομθη, 

1) 0ΡεἩπ Ρ.ΟΧΧΙΧ π. 21. ΟΧΣΧΥΠΙ. ΟΕ. σαπι Εο]ροπᾶεπ πι. ,Τβηα{11Β 

νοη Απῄοομιεπι Β, 995 β8α4. 

2) ῬΒίιάίοη απ. Κτὶς 1866 Β. 649--696: ο. 1867 Μ. 699 {., οἵ. ἆθι ΗΙπί 
495 Ἠοιπιας Ρ. ΥΠ βαα. 

δ) Ἐπδ. Ἡ. ο. ΠΠ. 99, ὃ. 4: οὐ γὰρ τοῖς τὰ πολλὰ λέγουσιν ἔχαιρον 
ὡς οἳ πολλοί, ἀλλὰ τοῖς τἀληδῆ διδάσκουσιν, οὐδὲ τοῖς τὰς ἀλλοτρίας 

ἐντολὰς μνημογεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὰς παρὰ τοῦ χυρίου τῇ πίστει δεδο- 

᾿μένας καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς παραγινοµένας (]. παραγινομένοις) τῆς ἀληδείας.... 
οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν µε ὠφελεῖν ὑπελάμβανον ὅσα τὰ παρὰ 

ζώσης φωνῆς καὶ µενούσης. 

4) Ἐνδ. ΠΙ, 99, Τ. 11 5ᾳ. 16. 



ας Ετκ]ἄταπς ἆετ Ἠοιτοηππγοτίο ππᾶ ΜΙΗπεῆαπς εγαηρε]ίκο]ιος 

ΤταδϊΠοπεη ρεπικομίου Οἰατα]ίεγ ἀες ραρίαπίβεμεη είς Ῥο- 
ἀϊπρί, Ὀϊάειῃ Τοπία, Ἱγε]οιε Ὑϊε]ος 8αΡοπ, πα(τ]ο]ι νὶεὶ Όετατ- 

Βρες, πο Ῥαρίας πιϊ]εῖ]εν συ], αππά νἱεὶ Ὀησανει]ᾶθεῖσερ ἴτη 

γετρ]εῖοῖ πι ἆεπι υγεηπίρεη Ζαγετ]ᾶβείρεῃ, 18 ετ απς Ὀθβίοτ 

Ωποεῖ]ε ϱεδοπδρΏ, ππά {Πτ ἀἆθβεοῃ Ἰγα]ιγ]εῖϊε ος βἶελ γοτρίτρεπ 

Καππ; {εγπ6ι ]μεπίε, πείσμα {τεπιάο, πᾶπι]ο] πὶομέ νου ὦἆεβαβ 
φε]ὴαί, 4α.ν Ιεϊρηα(Ἡσει Ἠγαλτ]εῖε, Πειτιητεπάο ππᾶά ἀεπ αἰδαβί- 

δεη ρερεῦεπο εΏοίο τοτρτῖηρεῃπ, ππά ππε]οιο πεί ἄεπι Εήπεῃ 

πο πηί ἆεπι Απάετεηπ Ἰείάετ Ρεῖ ἆετ Μεπρε Απίαης Ππάεπ. 

ΒοΗίο ἀαπηί πὶομὲ ἀ4ει Βομγ][δίε]]ετ ρεπηεῖπί βεῖη, ππε]ομεγ ππίος 
4ει Μαεκο εἶπον ζομαππεβεεμΏ]ετα πῖομέ πατ ἄθει ἀἴεδεηῃ ππά αἩ- 

ἀετε ΑροβίεΙ νε] [προεβεοπίομεῖσεμες ὈΏετίομίεί Ἰαί, βοπἆετη 

αποἩ, πας τίεὶ Ὀεάεπκ]σ[ετ πνατ, βείπεη ᾖομαππες γίε]ο π]οί 

ντ] του «ᾖθδιβ ϱεερτοσοπεπο οτί παπά πὶομί τοπ ἀἴεδεπι 

6ερεῦεπο εβροίε αἱξ' οτί ππά ἄεροίο ἕεδα Ὀοτίομίεη Ιεςς 2 

Ὀπά ἀαθοαῖ εἴπ Βομγϊκίείετ, ἀει "μετ ἆθπ Αροβίοὶ ᾖομαππες 

α]είη, Ἱπεπη ἀῑα ΖαΠ]εηπ ἆατ Βήομοπιείτίο ἆεΒ Νίοεριοτας τίομΗς 

αἶπά, εἶπ ΒπεἩλ τοπι Ὀπιίαπρ 45 ἘΕναπρε[ππις 4ες Ίωποας, εἴπ 

. είπα Κ"ὔτπετε "σετ Τῃοπιαβ1) ππά οαἴπ ἀτιίος Ἀθδειτ Απάτεας 

3 βοεεμτίεῦεπ Ἠαίίε: αἶδο πγαΏτ]ο]Ὦ εἶηπ πολλὰ λέγω», ππὰ επά]ῖο]ι οἴπ 
: Βομὶεϊδίε]ετ, ἀεδδεῃ τοη Ῥαρίας Ῥεκ]αρίε Ῥορπα]ατ]δί Ὀεῖ ἀ4επ αδῖᾶ- 

Ώβεμει ΟἨτὶείεπ ἀῑε εδομιο]ίε ἀ4ετ Ιεποίαπίκομεηπ Ῥϊολμετ το]]ατί 

ῬθείδΗρί Ἰαί. Ώεπι {αἱδεμεπ Αροβίε]κολμῆ]ετ, Ιμεποῖαδ, (τά ἆετ 

εομίε, Ῥαρίας, πηῖέ βεῖπεπι Ἰ/οτ]ς οπίσοφεπ ππά βἰε]έ πὶομί πατ 

4επ απρεβ]οπεηπ Λόγια κυριακά ἀἱθ γγαῄτεῃ, φοΏτί{]ε]ι ππά ποῦπά- 

ο] ἴἨπα ΖαβεΚΟΠΙΠΕΠΕΠ βερεπίθοτ, βοπάειπ απεῖ νήτκ]Ησ]ο Ἁγαη- 

ἀεγῆιαίεπ αροβίοΗβεµει Ζεῖί ἆεπ τοι Ίεπεπι εγάἰομίδίεη. 

δ. Ἡ. Ῥεν σοκε]]ϊελί]εῖ]ιο (επίπη. 

ἀλὰ κ ομ. ων ἁκώ νοκ ρολ κώλο λα ας δελ ος ο Αποῦ εί βίτεησετ Ὀπίεγεομεϊάσης 2ΥδεΗτη ἆθπι, ἵα8 Ὀθ- 
Ἡήθβεη, ππά ἆἀεπι, πας πατ πγα]γκεμοϊηΠοῖ επιαςλέ 16, ἁἀθτ[ε 

4) Ὀεῦετ ἀϊεβεπ Τηεϊ] φεῖ 68 ἵπ βείποτ πταρτϊηρ]οῖεπ (θείαΙε, βεῖ 
ε8 ἵπ εἶπετ βρᾶίετεη Βεατυεϊίππρ πτίπεϊέ Αὐάϊας (Ἠΐ8ε. αρ. ΙΣ, 1 Ἐαυτίο. 
Ἡ. 689): ἛῬογγο Ιεφίκεε ρε πιεπεὐα φμεπάαπι Ἱέογιωπα, ἐπ φιιο ἐξεγ εἶις πι 
Ιπαίαπι εί γεν ἴνέ φεδίαε επραπαπέωτ: φιὲ φιοᾷ αὖ' αἰφωίνις οὗ υεγῦο- 
δίίαίετι πο γεαρίέµγ, διφεγυαεαπείε οπιςθί εα πιεπιογαδο, «παε Πάε 

εετία εοπδίαπέ ας [εφεπέίδις ογαία οἶπέ εί εεε]εδίαπι γοῦογατε Ροδδιπέ. 
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βἰο] απξδ ἆεπ Πεν ἀατρεροίοποι Ταχίοη ππά νογρίοποπάςει Ὀπίου- 

βποΠιηρ οἵη οτπεβ]ομεν αγγίπη {γ πΏβαγο ρεβοµΙο]λ]ίο]μο Καπάς 

Ποταιββίο]]οη. οἰπά ἀἱρ οοἸαπηθβασίση αἴοποτ γοι 160. ναϊχ- 

βο]ιεἰπ]]ο] αὖΌετ γοι 140 ππᾶά παν απ{ Ἰ]οἰπαβίαβο]επη Ῥοάεῃ 1) 

εηίδίαπάαῃ, 5ο Ιβδί 66 τοπ Ῥοάεπίππρ σα 8οηπ, υΥὶο Πίου ἀας ]0- 

Παηπείδομο Πγαηρο]ππι ΠποῦοΠ ἆεπ ΑΥΠΟΡΙΒΟΠΘΠ Ὀοδηπιίσί γονάθη 

1. Ά]ιο ἆθπι ἆομαηποϱ αἱρεπίπήπι]ο]ιει ο]ρβίθεπείομπαπρΘη 

68 Ππάθη ΑἱοἩ 6 Ἱίοάοτ, ππᾶ ἆοιτ Τοβοβπαπιθ 18έ Ζα 6ἴποι 

βοΙοἹεπ ϱοπιαοΏί2). Με]τετο Φέϊεἷκο ἀον ]ομαπποίβεπεῃ Γδἱάςηβ- 

Ρ6βοβΙοηίο πα ἆει Παπ2οηβίς] βἰπά πηγεγκεηηβαγδ). Να οί 

Ίμοας (τ, 96: 11,91) Απάαί βίο ἀἱε Ὀπίει]αρε Εν Έπρτη. 

Ρ. 919, 6, απά ἵη Ενρπι. Ἡ βίθΠί ἀῑο (θβο]οΏίθ γοπι ταεῖοπεν Μαπη 

υπά Ταζατα5 ππά αἴἶπε Νασλριάαππρ ἆατ εβομίοΠίο τοπι δ πρ]ηρ 

ζα Ναϊπ (ρ. ο0θ6, 19. 90: οῦτ, 9). Οῦ ἵπ Ένρπι, 1 ρ. 920, ὃ Μν. 14, 26 

ο4εγ Μί. 96, 90, ππά πε]ο]ιεΒ ἀθτ ΑγπορΏδοµεη ΕΥαΠβεΙεΠ Ρ. 9929, ὅ 

Ζα ατυπάο Περί, ἰδί π]ο]έ Ζα επίδοπεϊάεη. Μαἰ]λᾶτς Ἰαί δεῖῃ Ζειρ- 
ΠΒ 40, τ 804. δεάση/(α]]β Ἱκαηπη πας] ἆαπι ἵη ἆθπ Εταρπιθηί6η γος- 

Ἱερεπάεη Τ]αἰρεείαπά ἆας Ενρουπὶς ἆει Υειρ]είομαπρ βρᾶίθιοι 
Ῥοι]ολίο πὶομί Ὡεαηείαπάεί Ἱοιάθη, ἆαθθ Ιμειοίας ἆοτ Ὀτπεβαν 

οἆσν οτδίο βομτὶ/βίε]]οτηάο Ζοειρο ἆει [ευοτ]αίοταπρ Ιδί, ηαο]Ἡ 

γθ]ο]οι ἀοὶ Αροβία] Ζοπαππθϐ ἆαβ υἰοτίο ΕγαπροΙππη ἵπ Ίο ίοπι 

Α]ίου απίοι Βοτής]διομριπρ ἀει ἀτεί ἄ]ίθτεη Βναηρε]ίεπ ϱ6- 

βοΠτίθΏεπ Ἰαί. Ὠῖ6ς πηϊτἆ αΏαι ππι 8ο Ῥοάεπίδαπισς, ΊΤΕΠΏ ΠΙΠ 

ἀαπεβρει ἵπ ἆαετ ΜΙΜμεϊ]ππρ αἴπθι αροκτΥρπεν Τοάεπειιγεσκππρ 

ύθβα (7α Ρ. 906, 90) απά ἵπ 4εν ΚΙλημαϊέ, πα πε]ομεν ἀἴθβο 

Ριομίαπρ Ἀθετπααπρί Ἀθου ἀῑδ ἵη ἆθπ. Βγαηρε[εη γοτῃορεπἆε 

(ᾳοβομομίο Ἠπατβρτοεϊ, ᾖείο]πεηῃ Πθολμδίοη Αἰίονίπαπις οτ]κεπηί 
ππά αποτ]κεηηί. 

4) Βονοῖδο ἀαβν βἰπά: αφ ἄθοινγιορεπάθ Ιηίθγοββθ ἆθβ 1,εποῖας Εν 

ἆσοπ ΑγροβίοΙ νοπ Ἐριθβιςδ; ἀῑθ Βεζειραπρ ἆοδ ΟπατίοάθοϊπιαπίΒιητΙ8 498 

ύομαππος ἆπτοι Τθιοῖαδ; ἀἱο βίατ]|κο Υοτρτοιαπρ αι Ιοιοίαπίβοπενπ ΕΒή- 
ομθι ροιαᾶο Ὀοαῖ ἆθη ἸΙοἰπαβίαίίφοΏθη οοίοη, ἀἱθ βεὮν γγαμτβολεϊη]ομθ 

Ῥο]οπιῖ]ς ἆθβ Βίδολοίς γον Ἠϊεταρο]ίδ ροροη ἀϊθβο' οΌθη ἆαιηαίς απίθτ ἆθπα 

Ῥοί{α]! Ὑϊοιον βἶο] ἵη ἆθι Ῥτονίϊησ νοιρτεϊίοπάεη Βΐσ]ον. 

2) Ρ. 220, 10: 221, 11: 228, 8 8ᾳᾳ.: 248, ὅ 844. 71 χάρις Ρ. 299, 14 
(220, 10: 245, 7) οἳ. 5οµ. 1, 11. Όεροι πίστις ρ. 225, 14 ΑΒ. ἄῑε Ἀοίθ, 

ὃ) Ο8, ρ. 909, 4. 8 απᾶ σα Ἐτρπι. ὓ, ρ. 9096, 5. Όασα ἸΚοπιπηῖ ἀἷθ 
Βεσαρπαμπιθ απ{ ἆοᾖ. 19, 9ἳ 5. οΌθι Ρ. ΟΧΧΧΥΙΙ 5α.; τπᾶ ἀθι ΕΠΙΠΠΘ- 

ταης απ 1 ὅοµ. 1, 1 Καππ πιαπ 8ἱΟἩ οΏοπβογοπίς ο:6ητοτ, Ψθ ΟΙ6ΙΠΘΠΒ 
ἵπ βοἴπου Απδίοριηρ ἀϊθδοι Βίο]ιο ἆἀθὶ Ιαιποίαπίβοϊεπ Ῥαταάοβδθ. Ύβ]. ἀῑθ 

Απίη, σα Ρ. 219, ὃ. 8. Ὀχίροηφ ἆαδ Ἡορίρίος Ρ. 958 84. 
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ΝΙοΗς φἰπᾶ ἀῑο Ἐχγαρπιεπίο Γογηοτ βὶτ ἀῑο (οφολίοϊίο ον 
Ἀ]οείοη Τ]εο]ορῖα οἆετ τὶομέῖσεγ ἆετ ποοἩ ἵῃπ Ὀππίοτ Μαπηὶρία]- 

ἠρκεῖέ παπά Πἰεβεεπάοτ [Γαὐοδπιπιθ]αῖέ ἀπτο] εἰπαπάςετ πνορεπάεη 

το]ρίδκεηυ Ὑοτείε]πηπρεηπ ἆἀε5 2πγοϊίεῃπ «αὐτηππάετί. Ὠετεε]θο 

Βοάσυ, απξ πο]εμοπι Ῥαπϊαπς ἆοπ Εἰπὂταςϐ ἆετ Ὦδ]ίο ἵπ ἀῑο 

Ἠεετάα ππά ἆας ΑπΚοΠΙπΙιεη γοη πιαπο]οτ]οῖ πηφεδαπάετ 1,εἴντο 

παἩθ Ὠογογείθμεη καἩ, Ἱπο 6 5ε]θδέ ποσ] εἶπετ απί παίιγρ]Ι]ο- 

βορµκε]ες Τ]ηεοτῖο Ὀεταπεπάεη {α]δεμεπ Ακκεδο, ππά ἆαπη ππίε- 

4ετ Ῥο]εμονπ, ἀῑο θεοίσεε]ειγετ βεῖηπ πποϊίεηπ, παπά Απάετεῃ, 

πο]ομο ἆοπ Τηλα]έ ἀετ ΟἨτίκίεπποβπαηνς ἵῃπ Ὡγσπιροίιο ρεϊεῆρες 

γοτρᾶηρο απ{]δείειπ, οεπἰρερεηΖπίτείεη Ἰαίίε; ππο ἀἱε Ἀκο]αϊίεῃ 

46τ Αροκα]γρεε ππά ἀῑε νῖε]επ Απηομεϊίεη ἀας5 1. οἴαππεβ- 

ὑτίείς, εοἶεμε ΜικοΏρεκία]ίοη γα Οοτίπίῃ ππά ἀῑο ἀοκείδεμεῃ 

πάαϊείεη ἀ4ετ Ιρηαίαπίδεμεη Βτίείε απ[ςοίαπομέ αἶπά, Ἰαί αποῖι 

4ἱες οεἰσεπίῆπι]ῖομε επᾶσμς ΠετνοτρερταςΒμί. ῬΏετ (ερεηςεαίσ 

4ες Ἰμεποῖπβ ρερεη εἶπο πἰεἀτὶσφερτιεπε ΟἨΠτίείο]οδία, πο ες 

αἷο Ζπογεί ππίετ ἀθπι Ναπιεῃ ΕΡ]οη ρετεοπ]Ποϊτέσα Ἰαθεπ βο]εῖηέ, 

ψητά φεῖπο ἀοκείκομα ΟἨτῖκίο]οδίε ππά εαθε]απ]αϊγεπἁε ΤΊεο- 

Ἰοβἱε πἰε]έ ογθέ Πετνοτφετπίεῃπ, βοπάετη βεποη σᾳτ γοταπεεεσαπς 

"Ἰαῦεῃ. Ὠϊθεετ ᾖοεας ἀε5 Ιεπείαπίδεπεη «οϊαππες ἴδέ π]ομέ γα 

4ετ ἀεξ Ιομαππείϊκεπεπ Ἐναπρε]ίαπις εἶπ Μεηςομ τον ΕἸεῖδομ ππά 

Β]αί, βοπάετη 5εποῃ τος βεῖπετ Απεγείεμαης εἴπο ρεϊκίνετκ]ᾶτίο, 

Ἱη 4εη ροπδμπΠοβείεηπ Βεσιεμππσεη 4.5 αᾶρ]οπεῃ 1εῦεπς αἷ]ε 

Βεμταπεη ππεηςομΗεμετ Ναίατ ἀπτεβπὂτεσμεπάε εδίαϊςι Τη ἀϊε- 

5ετ θεία]ί αὓετ ποΏµπέ ἀῑε ϱαηΊο ἘΠ]ιο ἀ4ετ «ο λεῖε πε ΠΙπίεγ 

εἴπεπι ἀὔπποη Βομ]εῖετ, πγε]ε]ετ γοτ 4επ Απςεηπ ἀε. Εἰπρενγεῖ]ι- 

ἴθη πεττεϊεεί. Βεῖπ Ίμεβεπ ἴδί εἴπο Τμεορ]μαπίε: βεῖη Βείεπ τα 

οί ππά καεῖη Ἠεάεηπ τοηπ ο ἰδί ρᾶάαρορβίεεμο Ψετείε]]πηρ: 

βεῖη Ἠϊησεη πῖέξ 4ετ {αἰπάΠείει ἸγεΙί εἴπ Βρίε!, εεῖῃπ Μί6τΏεΠ 
εἴπ Βεμοαῖηπ, οὖει γἰεϊπιεμτ Α]ἱες εἴπε Ετεεπείπαπρ ἆετ σὔ(]ιο[εῃ 

Ί4εο ἀειτ Ὑετεῦμηπης. ία 4ετ [Γπέεγεο]]εά ἀαες Ὑαΐοι» ππὰ ἀε5 
Βομπες τετβϊῖεβεί, 5ο πῖτά απει ἆας Υετηᾶ]πῖς ἀετ ἵη εδ 

εγβομίεπεπεη («οὐαῖΙέ σα ϱε5εμαβεπεη εί ππά σας Μεπβε]ι- 

Ιδῖς ραπίμεϊςῆδεμ σεἀαελί. Απο ἀθπ Μεπεσπεη βερεπᾶθει ἰδί 

ᾖθβπβ πὶοΏέ αἶπο Ῥογδοη πο απηἆστο, βοπάετη ἀετ Κααπι ποςῇἩ 

Ῥετεῦπ]]οῖ γοτροκίε]]ίο Επίσππφεριποί οΐζες ππά ἀ4ετ Μεπες]- 

Παῖ. Τη Ίεπεπ Ἠσπιπας, ππεΙοπεη ᾖθξεαπς πας] ἆαπι Ιείσίενπ Μαμ]α 

ἵπ ἀ4εν Ναεμί ἆες Ὑετταίις απεπηππέ ππά Βίτορ]ιε {τ Ῥίορ]α 
ἀατο]ι ἆάς Απιεη ἆοτ «ἴπσει Ῥεκτᾶ(Ἡρει Ἰᾶδεί, τεὰεί ανγες]ι- 

βε]πά ἀπτο] 1Ἠπ ἀῑα ετ]ὔφεπάε ο]χεῖέ ππά ἀῑε ετ]ὔεαπρευεάἈτίαρα 



απο 

Μοπβο]μλοϊέ, Τη ἆθπι ρ]ομί, πε]ο]ες βρτῖοΒέ »1οῖι υγ], βἰπᾶ Ὠοῖᾶς 

πὶολί παν ΥεγαῦἨηί, βοπάθιη 41ο] ΕΙΠΑ, ἸὈτπά ἀἆεπποσι Ιβδί ἀΐθβοι 

Ίθβιςφ ,ἀοι Βο]ῦπο”, ἀαι Πουεπανγιγαίρο ΜοαπβοΙι, ἀθβδοι  οἴια- 
η6Β αἶοὮ πι βομ/ᾶππιοιίβο]ιθί Ιήο0ο αἱ ἆερ Εγουπάες οιἸπποιί, 

ἀαν πὶοἩί υτο]]ίαο, ἆῑδ8 οἴαηπεβ βοῖηπο 1ή90ο ΥΙΒΕΠσΠ ἴππι ππᾶ 

οἴπεπι Ἰοῖρο {ποίίαθ, παπά ποσα ἁαταπι, σοι] «οἴαηπθβ βἱ0] 

πι βο νοΠἱρΡ Πἱπραῦ, πο οἱ 68 {ογάοτίθ, ἀἴθδεπι «ὔπροι αΠγοί- 

ὑαπί Ἠαί, Ὕταβ Ἰαῖη Βίετο]ίο]οτ ΒΟΠΒί απβ βοϊποπη Μαπάς ρο]ῦτί 

Ἠαί. »Ὀοδίϊπεη οΏαηπεβ« 1), 8ο ποπηί ϱγ 8ἱ6Ἠ πι ἄοΡοί ζα ἆθπι- 

βο]ῦαοἩ, γοη ἆοπι οἱ Ἰοθίβδ, ἆαβθ 6: ἀῑο ἵπ αἰ]εῃ βρ]ᾶτεη ἀἆοι 
Φομῦρ/απρ δἱομ οβεπρατοπάο («οὐζμεῖέ 16ἱ. 

ἨΙοΠίϊρ βἶπά ἀϊοβο Επαρπιοηπίο {6ΥΠοΥ {ντ ἀῑο (αοβομίο]ίο 

495 Οπ]ίας. Πίου παῦεη ντ πἰο]ί οἶπο ἀἡγ[άίρο Β]κίππο ἆθθ βοππίᾶρ- 
Ίομοη οεβᾶϊεηβίος πο εί αβη, δοπάθτη αἵη ἴπ Πίδο]εῃ Ἐατ- 

Ῥοπ απβρο[ΗἨτίθς, Ἡοπη ρ]οῖοἩ 1άεα]6Ρ ππά π]οΏί ΡγοβαϊβοἩ ϱ6Π8ΊΙΘΒ 

Ρι]ά. ΙπεΏεβοπάτο ἀῑο ΑΡβοπάπιαΠ]εΗ(ατρῖθ ἵπ Ἐτρπι. ΥΙ ἆατί πιαἩ 

αἷφ ορεπριταρ περεηπ 4αδ ἄμεθρίο ΚἰνοπεπρεΏεί ππά ἀῑο ἄ]ίοβίο 

Ῥτοάϊρί« οἰε[]εῃ 2). Όσοι ρατᾶποίϊβε]ιθη ΑΠΒΡΙαΟΠΟ Ρ. 999, 4---242, 4, 

πε]οπο Βἱο] ΠΙοΠί ΑΠ 6ἶΠπθ ΥΟΓΔΠΡΕΡΑΠΡΘΠΟΘ 1,οσίίΟΠ αΠΡΙΘΑΟΠΙΟΒ- 
86η Ζα Ἠαθοη βο]οαῖπί, [οἱρδί ἀάβ ερεί ρ. 949, --16. Ὀατααί 

]88βί ἆαειτ Αρορίε] βἶοἩ ἀαβδ Βτοἆ ταίοποηῃ, ππᾶ ἆαδ Βτοά ἵπ ἆθι 

Ἠαπά αρτ]οµί εν ἆαδ Παπ]ερεῦεί (Ρ. 249, 1---944, Ὁ), πηο]οιας ἆθι 

68Π76η Ηαπά]απρ απᾶά ἀ4οτ «αρο ϱο]οδί ἆοπ ἈΝαπεηπ ϱερεβθπ 

Ἠαί2). Ώαται[ ἆαβ Βτοάργεσπεῃ 4) ππά ἀἱο Απβίιεϊϊπηρ πέ ἆθπι 

ΦΘΡΟΘΠΒΙΥΙΗΡΟΙ {Ἡγ Ἱεάεη ΕΙπσε]πεηδ); οπά]ο] ἆθι οἰρεπο Ἐπι- 

Ρίαπς ἆεβ ΑροείαΙ ππᾶ ἆας βομ]αββιτογί: Απο πιῖν δοὶ Τηοἵ] 
πηῖί πο απᾶ Ἐπιεάο, (οα]ορίοί, 

Εβ οπίδίεπεη γ]ε]ο Έταβεπ, Ἱε]ο]ο 1ο Ἠϊαυ πας Απάστον 71 

βοτρ/ἁ]έ]ροι [ πίεγβαοπιπρ αεπιρ/εµ]επ Καπη. Ὠἱἶ σοτηρείθ ἆοι- 

βο]θεη πᾶτο: ΠΑΤΥΙΠΙ Ἰκοῖπο Απάοιιπρ γοπι Ἰοΐη πεβεπ ἆθπι 

1) Ὀπίου ρ. 2417, 8. ψοπιί αἷἱθρ Εο]ρεπάο Ρίς 249,4. Ῥοβδοπάᾶςτς 248, 12, 

αποὮ ει Θ8Όγαπο]Ὦ νοη φιλέω (8. Ἡθρίκίοτ) Ζι νοτρ]. δέ. 

2) Οἶοπ. Ἡ. 1. αᾱ Οον, 69--61 απά ᾱ, δοροπ. ΠΠ. Οἰεπιοπβῦτίοί. Ὑβ]. 

Ῥτοίθβί, Ἡ. Κίτοπο 1816 Β. 194--209. 
9) Ρ. 244, ὃ οἱ, 245, 2: 1ρπ.αἆ Ῥη]]αά. ΙΥ: αστη. ΥΠ, 1: ΥΠ, 1: 

ο, Ώριθβ. ΧΙΙ, 1. 

4) Ὠϊθ6βετ Αιβάταο]ς Ρ. 248, ο: 944,4: απο] Έτσπι, ΙΥ ρ. 984, δ οἵ, ἄθπ 
οοᾱ. Ὑαπ. 965 σι ρ. 254, 290: αοία Τηθοίαθ ο. ὅ, Τϊδοπεπάοτ Ρ. 42; 

Ίρη. ΕΡΠ. ΧΣΧ, 2 τα. πιείπεη αἼρη. νου ΑποσομισηΙ Β. 687. 

5) ΟΕ, ΟἸεπιοπβ ΑΙ. βίτοπι. Ι 8. ὅ Ρ. 918 Ῥοῦΐου, 
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".Ἠχοᾶοῦ Ἰ]οιᾶροι Ἰ6ί, ἆαθα Ἠίου νεο Ὠοί Φαβη ἀῑς Εποατίφίο 
γοηπ ἆοθτ Αραρο αὈφεκοπάοτέ οικεμεῖπέ, πᾶμτοπά εἶο πας ἀθπι 

Βχὶοί ἀο5 ῬΗπίας αἲ Ττα]αη ππὰ ἀπ Βτίοίεη 468 Γσπαίϊας πος]ι 
πης ἀθικο]ῦοπ γετραπάοη σνατ1). Ένατ ἀπάεί εἶεμ μα 1εασῖας2) 

απβδοι ἆεγ ἆεπ .εοπηίάρ]ίεμεη οοβάϊεηκέ Κτὔπεπάεν Εποιιατῖ- 

αἰῖο αποἩ πος οἶη πιεητ Ῥτϊναίος Βτοάρτεσεμεη απι ἄταῦ Θ6ἶποΓ 

Ἰδηραί νογείο:μεπεν ΟἨγῖκΗπ; αὔΌοτ απο] 4α {εΠ]έ ]εὰς Απάεπίπης 

γοη αἶπετ ἀετ Επελματὶδήε γοταηρεμεπάεη Μαλ]σεῖϊ. Ἠαί 1επεῖαβ 

εἴπο θεία] ἀο5 Οσπ]έας, ππε]ο]ο αἶσ ἵπ ΚΙεϊπαδίεη εγβέ ἵπ ἀες 

Ζεϊι παςὮ 110 Πεταπερ]]άείε, αὖετ ππι 100 6οποη αἡροπιεῖῃ τε- 

Ὀτεῖέεί σνατ, ἵπ ἀῑο Ἰείσίο Ιιερεπετεῖί ἆες ζομαππες τατῇςε]- 

ἀαμτερ 
Ιπ Βεταρ απ{ τνίε]ες Εϊπσεῖπο π]τἆ ϱ5 τοτ]ᾶπβς παπά τ]ε]- 

Ιείοέ Εἳτ ἵπππιου Ζυγεϊ[ε]]ναβ Ὀ]ειῦεῃ πιᾶβεον, Ἰππγ]ευγεϊέ ἀῑαε Ετ- 

ΙΠΠΕΤΙΠΡΕΏ αἩη ἀἱε Πεν ἀατροςίε]]ίεην Υετ]ιᾶ]πῖςεε, Τμαΐδαεμεν 

ππά ΏΘΙΒΟΠεΠ εἴπει Ζεῖέ, ἀετεῃ ]είζίο Επάο του ἀ4ετ ΑΡ/{αξεπηΡξ- 

Ζ6ἵς 4εΒ Βπεῖς ἀπτεῖ οίπνα ἀτεῖ ζαἩττεμπίο φείτεηπέ πας, τει 

πήράειρερεῦεη αἰπά, Ίππο ἀἷο (επἀεηχϊῦεε Ὠϊεμίαης ἀε5 1,εποῖα5 

ππιφεςία]ίοπά αεἰπρτεῖβ, ππά πο ἀῑο ομτὶκε]οῖε Ὑοκεεασε ἀῑεβεπι 

βεποη γοτρεατοθίέεί Ἠαίο. Ὠῖο Εϊσατ ἆες ἀεπ Βεϊοπίπαπα γετ- 

αελίεπάεπ ῬΠοβορπεπ Ἐταίοπ (Ρ. 296, Ί πεῦεί Αππι.) ἴδί εἴπ 

Βεϊερῖε] ἀαίῆτ, αφ Τ,εποῖας απο Ιάεα]ε θβίαΙεην ϱοεομᾶΠεῃ 

Ἠαί. Ετ Ἰαέ πὶομέ ἆεπ Ιβοτίκοπεπ Ἐταίες του ΤΠεβρεπΠΣ) αἩ 

4ᾳς5 Ἐπάε ἀες ογείεη οἰγῖκίοῖπεν ο αμτηαπάστίς γογςείζέ, βοπἀετη 

Παί ἴπηπ πατ απΓ 5εῖπο Ῥμαπίαείε πήτΚεη Ίαβδεεῃπ. ο Ἠαί ος απ5 

ἀαθπι Ἀαπιεπ ἀετ Ε]οπίπι ἀῑε Ῥεγεοῃ ἀε5 Εὐ]οπ παπά παλγβεβεῖη- 

Ἠε] αποὴ απς Οετῖπί εἴπεη Μετϊπίῃ ϱοεοηαΠεπ (οΏεπ Ρ. ΙΣΠ εα.). 

Απ΄ ἆετ σἰαππῆτάῖσεηπ Ενσᾶη]απς ἀο5 Ῥο]γκατρ "ῦει ἆες 1ο- 
Ἠαηπος Ῥεροερπιπς πο Οστῖπίι πι Ῥαάε τα Ἐρμεεας ππά 4ετ 

Ρατα]]ε]επ Ὠατείεῇαηρ ἆες Ιμεποῖας (οῦεπ Ρ.ΟΧΧΧΥΠΙΠ) παρε πῖγ 

εἴπ ΒεϊερίεΙ ἀαγοῃτ, πο ἀῑα ἵπ 4ετ Ἐτίππεταης ἀ4ετ ἄ]ίετεῃ Ζεἴί- 

6εποβεοεπ ΓοτήεῬεπάεν ΤΠμαΐδασμεη ἆετ Ἰδίσίεη αμτο ἆεβ εΓβίεῃ 

αμτπαπάετίς ἀπτει ἀῑε Ἠακπά ἀο5 Ιεπεῖας απιφείοτπιί ππτάευῦ. 

Ώας Υετ]μᾶ]πῖ του αλτ]μαῖέ ππὰ ὨΠϊεμίαπς Ιδί πετ εἴπ ἄμῃ- 

Ἠε]ες πε ας 2πΙςεπεη ει εγαηρεΠςοπεη (θβδοΠμῖεμίο 4ο πεπεη 

4) ΤΕΙ. πι. Ιρπαίπβ γοηπ Απιοομεη Β. 9441 Β. 586 {. τ. Ραΐτ. δροδί. 

Ἡ, 90 κα. ἴπι ΟοπιπεηίαΓ. 

9) Ετρπι. ΤΥ ρ. 251,8 ππᾶ σα ρ. 254, 25 Αηπη. 

8) Εἴπευ βολῆ]ες ἆθθ Ὠϊορεπες αππι 990 ν. Οητ. 



αμ 

Τοβίαπιοπίς απᾶὰ ἆθεπ ἆαταη απρο]εμηίοη, αὖοι Ἀρογα]] ἆαιάροι 

Πήπαιβργοἰ{οπάοη Ῥ]μαπίαρίοη ἆθφ ]μοποῖπβ. Ίο. ριοβ ἀἱς Ναϊ- 

ριηρ τα {απρα]δγοει ππά ἆας Ιπίοιεβθο Ἰοβπιπηίο Ιάροι ἵπ 8π- 

βρτοοποπάθη, β6βοΠΙοΠΙοἩ ααββδεβοπάθη (θβία]ίεπ Ζα νυοτ]κῦγροτη 

οί Ιμεποῖαβ αχ, Ἰεπο ΑΠΙΕΠΠΠΗΡ απ ἀαβ ΠβίογῖδοἩ ἄεσεῦοεπο 

οπιρίαπἀ οἳ απβ ὈοριοΙΠοπεη τάπάεπ αἱ ΝοίνγοπάΙρ]κοῖί Ἐν 

πα {ῇγ οἴπθη Ἰκ]οἰπαρίαίβδοπεη Βομτηρίε]]ου πα 1960, αὖαι απο 

ππι 150 απίμαπ]ομ, ἆεῃπ Αροβίει γοη Ἐρίαβις πιῖί Ἰαπίο Ῥ]αῃ- 

ἰαβιοροβία]ίοη σα Ἱπιβεβεῦ, απᾶ ἀῑο ποσο] ΠΥΘΙΡΘΒΒΘΠΕΠ ῥθ- 

ομΙολέ]σοπεη Ῥογαὐπ]]ομ]κοιίθῃ ἵπ ἀει Ὀπιρεῦαπρ ἆοβ {οπαππθβ 

βπηπιί]]οὰ {οάαδομπγείροι. ΈΏεη ποοἩ Ἱερεπάεη Ῥο]γ]κατρ1), αι 

Ἶα αποἨ πΙοΒί Ἱπ Ἐρμεβαβδ, βοπάθιη ἵῃ Ὀπιγτπα Ζα ἨΠαιδο πναῦ, 

βομοϊηπί Γειοίαθ υγοη]γγοϊβ]οἩ Ἱρεγραπρεηπ Ζα Ἰαῦοῃπ. Αὖθτ γῖθ 

1,αιοῖαβ βε]θβδί (οΏεπ ρ. ΙΧΧ), 8ο Ἱοετάση απο Απάτοπιικας 

υπᾶ ὨὈτιδίαηα ππά ἀῑο πιοἰδίθη απάσιοη γοη 1Ἠπι ΘεπαπΠίΘη ϱρθ- 

βοΠΙο]ιέ]]ο]ε Ώε6ίβοπ6η βεἱΠ2), Ὀοι ἈΝαπιο 4. Β. 4ος Παρ πήτίιβ 

468 «9 οἴιβηηπθβ, π]γά β6ΥΥ6ΓΙΙΟ ο Ῥαἱά απ9 ἆοτ Ενίππεταπρ γει- 

βοΏιαπάςη βοῖη, ἆα8δδ 65 ταίῃδαπι παν, ἴἨππι ϱἶπθη αΠάΘΙΟΠ αἱΒ 

βοἴπθη ππΙτ]Ιοπεη Ναπιθη Ζα ϱρεΏοῃ. 1,οἨγγαῖο]ι Ιδί Ώοβοπάςτς ἆθι 

Ναπιο ΒΙγτηπς(Βσττηαβ). Ὠϊοβο ἀπτοῃ ἆῑε ΦΥ1Ί86116, ἀῑε α1ΠΙ6- 

ΠΙδ0Πθ ππά ἀῑο Ἰαίείπίδο]ο 5) Ὑοτβίοῃ Ώεζειρίε Ναπιεηρίοτπι πηγα 

{η ἀἱο πταριήπρ]σομο βε]ίθῃ πιήββοη Αίαίν ἆαὶ ἵπ ἀ4επ ρτιεσΠ]- 

βοΏαηῃ (μ6]]οπ γογπαπάεπεη ππά 9ο Ἰοίοπί ααβ Βίγλας οπίβίαη- 

ἀσποηῃ Έοιπ ῬΒεταβ οἆει Ύοταβδ, υᾶπγοπά ἆατ Νεβαεππαπιο 

Ἐπίγομεβ βἰο] πτο]επάς παν ἵη αρᾶίοτοη ὉὈπιατρεϊίαπρεη βπάοί 

(οῦεπ ρ. 0ΟΧΗΡ. Ελα αὖοι Ιδί ΙπάθηίβοὮ πηῄί ἆεπι ἈΝαπιθη 

4ο ερΠοβίβοπεη Πἱακοπαβ ἵπ ἆεπ Βνγίοίοεη ἆ6β Ιρπαιβ4). Ὠϊο 

Ι) Ρίο Ἐτνᾶμπιηπς ἀθββε]ροπ ἵπ ἆθιι Πα]ρ]ειοϊαπίδοπεη Βο]μ]πβα ἆθβ 

0ο. Ῥατίς. στ. 1468 ππίοη Ρρ. 188, 19 ἸΚοπιπιέ πὶοΒὲ αι βοΐπθ Ἡθδομηαπρ 
νοτρ]. οΏεηῃ Ρ. ΟΧΧΧΥ. ἈΝοοἩ ποπίροι ἀ4ἱθ ποςἩ ροβομΊοβίβη]άτῖρετα ἵπ 

ἀθπι ἆθπ Έχσπι. ΥΙ νοταπρθιαπάεη Τη6ἱ ἀἄετ Δοία ζο]αππίς Ὠοθί ΤΙ- 

βοποθηάᾶοτΕ ρ. 272 Ἱ. 4 νοη οὔθῃ. οι Ῥο]γκαιρ ἆθβ Ῥτοσποταθ Ιδί οἶπο 

βα4η7 απᾶθγθ Ρ6βοπ 8. οΏεη Ρ. ΠΠ. 

ϱ) Ώου Εοτίππαίας ρ. 232, 4: 984, 9 1δί, νο ζοἆθι βἱθ]ί, οἶη ϱ4ηᾳ 8η- 

ἄετεοτ αἱ ἀετ ἵη ἆετ βγτίδοπεπ Εμ]απρ (Πρι αροοΥ, αοίς 1, 989 

Π, 90). 
ϐ) Β8. ππίθη σα ϱρ. 244, τ: 245, 1 οἳ. Ρ. 191, οἱ: 926, 12: 2955 ΑΠΙ, 

4) Ερ]θβ. ΤΠ, 1 (2ποἴπα]); Ρα. ΧΙ, 2: Ἁπιγτη. ΧΗΠ, 1. Ρἱε Τάει- 

Μία ἀθτ Ῥοετβδοη οτκαπηίθ δοποτ Εαὐτίοῖας ΠΠ, 584. Οἱ, σαϊειρῖαη α. α. 0. 

Ρ. Όδ. : 



πμ. ον πώς 

. 

τὰ 

ἈἨταΟΝΗΥ πμμμεω ὉἙ μπγ ππππσμσμμμσ μον νωώμ π Ὁ οα ωπ 

μἡ 

ο ο ος 

τν Ἐοσπιοη, η νο]ε]οη ἄοτ Χαπιο ἆο9 1μοίάογοη ΥΟΥΙΚΟΠΙΙΗΕ: Ῥουρρος, 

Ῥουργος, Βερρος, Βηρρος, ΒυΥτάαβ, Βουτα 1), αἶπά Βοϊεηκίῆσ]κα 

Τα 4εν Ὑατίαπίοη ἆ65 Ἰεποίαπίεενεῃ Ταχίες. Ἐϊπει οριθβίδεμεη 

Ὠιακοπας Βἰττηας οετ Βασταβ Ζαν 2εἴί ἆοτ Βεῖκε ἆος Τσπαίῖπς ἆατεῖ 

ΚΙεϊπαείεη παπά εἴπεῃ Ερῃεβ8ετ Βγιτηας οὖει Βίτγμας, υγε]εῖοτ πι 

4.5. 100 νου σπεὶ ᾿ὔπρ]πρεη ππίρτδέΒέσί ἀθπι ΑροβίεΙ βεῖῃ αταῦ 

ετᾶοί ππά παεῖ εἶπετ απάἀετοη Ἠοοθηβῖοη απι 5εἶθεῃ Ταρε Τοη ἆ;ο- 

Ἠαπηςς 71π1 ὨϊαΚοπας ϱοπγε]μί γηϊτά (οὔεπ Ρ. ΧΡ, πῄτἆ Κεῖῃ Ύετ- 

πη[ήροι ΓΠτ σηγοῖ γεγβεεμιεάεπο Ῥοθβοπεπ Ἰα]ίειπ. Ἀπηπ Ιβδί 68 
αὖΌοτ εὔεπεο ππάεηκῦατ, ἀαξδς Τ,εποῖας απς Ιρπαβτς, αἱ ἀαξς 1ρ- 

παβτς απς Ιωεποῖας ἀἱεξεῃ Ναπιεη ϱοδομῦρί Ἰαβεπ βο]]έο. Όπι 
τα βεηηπγεῖρεη του ἄεπι φεμ]εσλμίηπ απςβομ]θρεεπάεη ερεπδαί” 

4ετ Πεπ]κηγεῖαε Ὠεϊάετ Βο]τϊβςίε]]ετ, 5ο πΏτάρ πι οτείεη ΕΙ 

ἀοσῦ πὶεμέ 4ετ εἰπαῖρε Ἀαπιε ἆες ορ]εβῖδεμεν Ὠἰαοπα5, 5οπάετη 

αποῦ ἆετ Ἱτρεπᾶ εἶπος απάετεπ ει γοη ΙσπαΒτς σεπαππίεη ερ]εεῖ- 

βεπεν ΟἨτϊκίοπ, Ιπεῦοφοπάτο ἆει 4ες Βϊκο]οία Οπεείππας του Ίμει- 

οἵπβ αηρεεϊσπεί ποτάεπ βεῖῃ. /ο]]ία πια ],εποῖπς Εἴτ ας Οπρίπα] 

ππᾷ εἴπεῃ Ῥεεπάοϊρπαίῖπς ντ ἆεπ Ῥ]αρίαίοι Πα]ίειπ, πας ῥτοβ8ε 

οἩτοπο]ορῖδεμε Βομπγιετὶρ]κεἴίεη δα, 5ο πᾶτε π]εάεταπι πὶοπέ 

Ῥερτεϊβϊει, ἆαθε Ιρπαβτς πιτ ἀϊεεεῃ εἴπεηῃ Ναπεη 8πβ Τεπεῖας 

Πεταπββεββομέ ἨᾶΗα, ππᾶ ποσο ππΏερτεϊβίομες, ἆαδς εἴπ Ἐεεπάο- 

Ιππαβας, ἆετ εἶο] απς 4επ ύοαηποεβασίεη ἄῦετ ἀῑο ΥετιᾶΗπῖςδα 

ππά ΈΕΙΒΟΠεΕΠ γοη Ερῄεεας Ῥε]ε]τί Ἰδέές, Ὀεῖ βεῖπει Ὠατείε]ίπης 

4ετ Βετίειμπηπρεη Ζπδοπεη Ἰρπαίτς ππᾶ ἆετ εριεβίβεπεη (6- 

πιεῖπάε ππά ἆἀετ Βεζιεμππρεη ἀϊεκετ Ζα ἆεπ Αροείεῖη (ΕΡ]68. 

ΧΙ. ΧΙ) πὶοηέ ἀῑε Ἰεϊβεείε Ετίππεταηπςφ απ ζομαππες αηφεὐτας]ίέ 
ἨδΗα. Α]εο Ἰαθεπ Τεποῖπς ππά Ισπαῖας ππαθηᾶηβίς του εἴη- 

απἆετ Ῥειεοη ππᾶά Ἀαπις ἆες Βμτίας απ5 ἀετ ἨτκΠεμ]κεϊί ϱε- 

ΠΟΠΊΠΕΠ. ἨὨαάπτοι αἰ]εῖη βο]ιοη Ιδέ ἄῑε Ηγροί]εβε πΠάετ]ερί2), 
ἀαδε Ιρπαίἶαπς ππι 198 οἆεχ ποςἩ δίπας ερᾶίετ ρεείοτΌεη βεὶ οἆθτ 

Βεῖπο Ἠεΐδε ἀπτεῃ Κ]Ιεϊπαξίεη ρεπιαολέ ππά ἀἱο ππίει είπεπι Χδ- 

πιεη ετηα]ίεπεη Ῥτίείε Ὠοαῖ ἀἴεβετ εΙερεπ]εῖέ φεδεμτίεῦεη Ἰαβο. 

Ο4ετ κο]! Βιμτμας, ἆετ ππι 100 αἷς εἴπ Ἐτείετ ππίετ ἀεπ νέοι 
οει αἱς Ὠϊακοπας γοπ Έρμεεας {απηρίτί, απο; απ 198, γιεΙ]εῖοΏέ 

το ζαμτε αἰε, {τοίσ ἀει ἴἨπι παεηρφετΏμπηίεη Τασεπάεπ ποοὮ ἵπι- 

πιοτ π]ο]Ἡέ γοπι Ὀϊακοπας Ζαπι Ῥτοφυγίοτ αγαποϊτί δεῖη ὃ 

1) Μεῖπο Αππς. Ρ. 6, 4. 9: 80. 21 (πο ἴπι Οοππιθηίας Ῥουργου 3 

δίαεί Ῥουρρου 2 τα Ίθεεη Ιδί); 94, 8; 940, 9: 945, 9: 202, ο: 259, 2: 

215, οὗ τα, 84: 219, 29. 

2) Α. Ἠατπασϊς, ἄῑε Ζαϊέ ἆες Ιρπαίῖαβ. 1818, ἆβ Ἑερι]αί 5. τ1. 



-- ον -- 

Α]]ο απάἆστεη Υοη Ἰαποῖαβ οἰπροαί[Πμτίοι Ῥοδυβδοπεπ Ἱβειταρί 

βοἶπ οἴαηπθδ. ΑΔ ἆθπ Καποπίβοπεπ Ἐναηρο]εν 16 ἆαδ ΒΙ4 

4ο Αροβίο]ς πὶοπί αΏρεβομπίερεη:; ϱ8 1δί αὖεν αποἩ πἰοΠί ἆάβ 
ΡΙ088 {Ψρίδοµο Β]]ά οἴποβ Ἰοίρεπ ΑροβίαΙβ, πο ϱ5 Ἱοάοτ 5ρᾶ- 

ίοιο οι νογβίε]]εη απᾶ Απάστεπ ἀαγρίε]]οη πιοσµίθ. Ἐβ 1δί αἵη 

Ρογαὔπ]]ομθς ΟΜαγαἰκίοτρ]]ά, Ὑεἰο]ο εὐοπβοπγοπίϱ ταίη απβ ἆοτ 

Ἱμς ϱερτ]ΐεη βεἶπ Ἱκαπη πο ἀῑο Βοβιάθιπιηρ ἆαγ ἄπββετοη (6- 

βία] ἆο5 Ῥαπ]αβ ἵπ ἆοπ Αοίΐεπ ἀ4ετ ΤμοἷΙα. Επ ῬΒι]ά ἆεβ ἆο- 

ἨαΠΠ6Β, σεζαϊομπεί Ζα οἶποι Φεϊί, ἀά Ῥο]γκαιρ ποος] ]ερίαο, Ἰαί 

σοβο]ΙοΠἩί]οπετπ Ἠ/αγί], απο Ἱποπη ο8 ἀαι ΙΚΝληείο ὨἱοΠίει ϱ6- 

7οἰομποί Ἰαί. Ἐπννάπβολί πᾶτο ο Ζιπᾶο]δί, ποπΏη Τ,οποῖαδ ἆθπι 

ἀπτοἩ. Επδοῦῖας οοβδοπαΠεπεη βρε]εμτίεῃ Μγίμας τοπι ,,Εγθ8βγί6Υ 

Ἰοηφπηθβ ἆεπ Τοάσββίοβν ναιβείΖεη υο]ίθ. Ὠϊ6βει Ἰαί Ίαηρο 

ροπις απ ἀαγ [ παίογρ]ο]μ]κοῖί 4οβ Αροβίο]ς {ΠιαίΙβεποπΙπιοη, Βοαἱ 

Τιοποῖας Ἰκῦηπίο ἆοι Ώορρεἱρᾶπραι πὶομί {6Ἠ]6ῃ, Ἱποπη ος ]6 οχί- 

βεϊτί Ἰδίίο: ππά Πεν Ἰ«δηπίο 4ετ Αγροβίαε] γοη Ερ/ῃοβαβ πἰομί οἵη- 

{αο]ι ομαηηπθς Ἠοθίββοη, ἹπθΠΏ 6Υ π6βεη βἱ6Ἠ 6ἴπεῃ ΖγαΙίεη ϱΌη- 

δει «θρα ΝΕΠΙΘΠΒ «οΠβΠηθβ ῥρεμαρί Πᾶο. Α0ἲοι αποὶ ἀῑο απί 

ἀοι τιοηίϊσεηπ Επδίομί γοηπ ἆατ Ὀποιίτᾶρ]ο]λ]καεῖί ἀϊοδει Ώορρε]- 

ϱἈπροικο]ια[ί Ῥεγα]οπάο Ηγροί]μθβο, ἀ486 ἆει αἰπήίρο 9 ο]1ΠΠΘΒ 

γοπ Ερβοβιβ πἰομί ἆθιτ Αροβία] πά Εγουπά ἆθβα, βοπάσιη οεἶη 

αΠάθΙοΥ ὁἆο]αηππθς ΖΥΘΙεη ἨΠΡΒ Ρ6ΊΥΘΡΕΠ βοαὶ, ἴδί παηπ γο]]επάβ 

αιιβσοβομ]οβδεῃ. Ὀπάει]]ομα Αιιδάγισ]βηοῖδο ἀεβ Ῥο]γκατρ πά 

46: απάθτεπ Φομί]εν ἆθν {αρ]ίσ]οι ζοαβηΠ6β, ΊΘΙοΠε Ιτεπᾶτβ 

Ρειβῦπ]]οἩ ρεϊκαπηί Ἰαί, Μιβγοτείἁπάπίβο ἀο5 Ιτοπᾶτπς ἴπ Ῥεζαρ 

αι{ οἴποη ἴἨπι 8ο ππομέίρεη Ῥαποί, οἶπο αἱ]ροπιοῖπο Ὑαυπγπηρ 

ἵπ ἀ4οπ Κδρίοι ἆατ Ἰ]αἰπαβιαίδοµεν ΚΙΤοΠεΠΙεΠτοι πι 10---ο00 
ΠΑΥΘΏ ΒΟΠόΠ βίατκο Ὠϊπρο. Αῦοαν εἶπο οι 160, παλτβομοϊη]Ποίι 

νου 140 ααί ΚΙαιηαβιαίϊδοηεπι Ῥοάεπ οηἰδίαπἀἆεπο ΠΙολίπηρ,, πγε]ο]ια 

ἀ6ηπ ἆο]αππθν τοπ Ἐρ]εβΙβ αἱ οἴπει ἀθ: ΑΡροβίοΙ ππά αἱβ νΥοῖ- 

(ναπίθβίοη ὀὔηραι ἆθρα, αἱβ Ὑοεγίαβεοι ἆαβ γἱαγίοπ ΕγαπβθΙΙαπιΒ 

υπὰ Ζαρ]6ἴοἩ αἱ Οπατίοάσοίπιαπετ, αἱ ἆεηπ Εχι]απίοη γοη Ραΐ- 
ΠΊΟΒ ππά αἱ ἆαβ Ρἱ8 ΙπΑ 968. Ποβεπθ]αἨν πιᾶομάρ η]κοπάο ππά 

αἱ]ογνογε]γίο ΟΡοτπαιρί ἆθι αβἰαίίκοπει θπιοϊπάση γει]μοττ]ο]ίο, 
Ἰί αἶηπ Ὀίπρ ἆαι Ὀππιῦρ]ολ]καῖέ, ἵνοηη 468 αἱ]ο πἰομί ροβδοΠΙοΏί- 

Ἰο]ιο ΊΙ]κΙ1ο]]κθίέ ϱούΠοΒοη δέ. 

8. 1. ἄτάρον ππᾶ Ἠίτοιμαη 465 «ο]Παππθ Ζα ΕΡΠΘΑΠΒ. 

Ἐν νάνο γἱε]]οίο]ί ρου, ἀῑο Ιαηβο Βἰπ]αΙίαπρ Ἠ16Υ σα βομ]16β- 

βοη, αἱς Ζ]οίσέ ποσἩ ἵπ οἶπο Εττίεγαπρ οἰηπιίτείοη, πα Υ6ΙΟΠΘΥ 



πιῖτ πἰο]ϊνέ πχ εἰπῖρο υγιηβο]οπβυγοτί]ο Κοππίπίβεο, βοπάστη Ἠθυ 

ἵη Ἐτίαηρεη αποη ἀἷε ΜΙΗοΙ απρτεϊοποπάετ Βε]εμταπρ {εμ]εῃ. 

Ναγ εονἰε] ρ]απῦς Ιοῦ απΒ ἆθπ πήτ σα εὈοίο βίεπεπάεη ἸἈΝας]ι- 

τιοἸίοη πεί Βϊο]οτηθῖέ Ζα οΓΚεηπεῦ, ἆαδθ ἀῑο Ἰείσίο Ἐπαρε, 78 

ἄετεπ Βοαπίποτίπηπα ἀῑο γοτείεμεπάςεη Ὀπίεγεαεμαησεη ἀτᾶπρεῃ, 

υίεμες γου ΝΙεπιαπά οτηβῖο] ἵπ Απρτϊη ΡΕΠΟΠΙΠΕΗ ἰδί. ΥΙε- 

Ιεῖομί ριευέ εἴπ πατ Ἰα]ῦ ϱεϊαππρεποτ Ύαγεπομ Βεγπίεπετεη εἴπεῃ 

Απβίοςς, 65 Ὀθβπετ Ζα πιαζΠεῃ. 

Ρἱοηγείας το Α]εχαπάτίεν (α. 24---904), πείοἸετ ἵπ βεῖπεπι 

Καπιρί πιηέ ερΥγρΒκοµεπ ΟἨΗαδίεη ἀῑε Ηγροίπεξο απ{βίε]]ίε, ἆαββ 

4ἱε Ἰομαππείβο]αο Αροκα]γρεςε Ζγγατ νοη οἴπεπι φεϊκίογβίον ππά 

τεομίρ]ᾶπρίρεπ αδἰαίκομεν ΟἨτίδίεη ἄ]ίοείετ Φεῖί Ἀαπιεπβ οὁο- 

Ἠαπποςβ, αὖθτ πὶομέ τοπι Αροείε] ζομαππες ϱεβεμτίεῦεη 5εῖ, Ὦθ- 

τιθΓ αἴοι Γτ ἀἱο Μῦρ]ο]κοεῖί εἶπεν Σπγεϊίοη οἨμαηπθς ἵπ Αείεη 

πηίθτ απάετεπῃ απο] ἆαταιί, ἆαθς ος ἵπ Ἐρ]θεπς Σπεῖ :ομαππθβ- 

ρτᾶθει ρεῦο. Ίετ ἀῑε Ἠοτίε 6επαα πἰπιπιί ππἀ ἀ4εηπ ΖΠ5ΑΠΙΠΙΕΗ- 

Ἠαηπς ἀετ ΠευεπεπΏτάῖρεηπ παπά Ῥεεεμεϊάεπεπ Ετῦτίειταηπς ἀε5 

Ῥιουγεῖαπς εγπᾶρέ, αηδία οἶοῖι ἀπτοι ἀῑε αὈβίσβεϊει πηΚ]ατ ϱο- 

Ἠα]ίεπε Ἐερτοάποίῖοι ἆθξ Επεεβίας (Η. ο. ΠΙ, 99, ϐ) τε ητεη 

Τα Ἰάββεῃ, Καππ πἰομί ἀατῆοει ἵπ Ζπεϊε] βεῖη, Ἱπαβ ἀῑα ἀεπι 

Ῥιοηπγαῖας ΖπΡεΚοΠπΙπΙεπε Καπάε, ππά πτας φεῖπε ἆαταη φεκη Βρε 

Ἠεβεχῖοη βεῖ. ἨδΗα 8εποπ ἀῑε ερ]θείεεμο Τγαδῖοη ἀἱε Ῥεϊάεπ 

οἸαπποςρτᾶρεγ απ{ 2υγεῖ γετβοεάεπε ὀοϊαηππες γεγί]λεέ σε]αθὈί, 

80 πππβείο ΓἱοηγΣίας εὔεη ἀῑες 5αβοπ ππά Κοηπίο 5ἰεῖι ἀῑε πεϊ- 

Ἰάπβρο Απθεϊπαπάεγεείσαπς ἴθρετ ἀῑαο νῖε]εη Ῥείτας παπά Ραπ]ας 

ππά ἀἱο Ἐτίππεταηρ απ ἀ4επ ομαηπος Ματοας, ἀεῃ 6γ ἆαππ ἀἆοοῖ 

π]ομί ϱεῦταπεμεη Καππ, εΓβρατεΏ. Ὠίο ερ]Ώεβίδεμε Κίτεμε ἀ98. 

ἀπίεη «ατπαπάετίς Ἰαί εὐεπβογγεπῖς πε ἀἱο γοπι Ἐπάε ἀεξ 

Ζηνεϊίεπ εἴπεπ απάετεη «ᾖοπαππες τοπ Ἐρ]οβας ρεΚκαπηί απββοΓ 

ἀεπι Αροβίε]. Ίεππ αἷε ρ]εἰε]πγολ] πηγεῖ µνήµατα Ἰωάννου Ἰαίίςα, 

5ο ΠΙΠΒ πΊαηΠ ἁαπια]ς ἵπ Έριεκας επίοάετ σείλεϊίετ Μείπαπα 

ἀατίᾶθει 6επΘβεη 5εῖη, πο ζομαππες Ώερταῦεῃ Ἠθρε, οὔετ εἴποτ 

4ετ Ῥεϊάεη Οτίε ρα]ί ρατ πῖολέ ας τα Ὀεεείᾶίίε, εοπάετη αἷς εἴπ 

ἀατοὮ απάετε Ἰο]αππεῖδε]ία Ετίππεταηπρεηυ φε]μεϊῃηςφίετ Οµ. ἸΓεπη 

Ετείετες Ζατ Ζεῖϊ 4ες Πἱοηγεῖας ει ΕαΙΙ ππατ, πας πγοπὶρείεης 

1) Ἐπα. π.ο. ΥΠ.25.16: ἄλλον δέ τινα οἶμαι τῶν ἓν ᾿Ασίᾳ γενοµένων, 
ἐπεὶ καὶ δύο φασὶν ἓν Ἐφέσῳ γενέσθαι µνήµατα καὶ ἑκάτερον ᾿Ιωάννου 

:λέγεσθαι. Ὠϊο Απετκεπππηπς ἆες8 Ἠϊεμίρει Α. Ἰθίπί απο] Ὀεῖ Ἠατπαοξ, 

Έαιτ. αρ. 1, 2 (2. Απβ.), 90 ἵπι θρεηβαίΣ σα ἄετ ετείεπ Απβαρε 1, 185. 



-- ΟΙΝΙ -- 

4οββδοπ Ἰλογίο αποζιαάτίο]κοη οἨοίποη, 80Ο. παν ἆοοῖι βο]Ώβίτοι- 

βἰάπά 1ο ἆαβδ Τιείχίοιο ἀαδ [τεριήπρ]σμα, ἀῑο αποτ]ᾶββ]ίο]α Ύος- 

αὐβεείζαηπςρ ἆαι 7Ζπιεερβ]άρεπ Τναάϊίοπ Ἀρει 4ο ἀταθοββίβίίο: 

4θπη υπο βο]ίο πιαΠ ἵηπ θἶπεν ππᾶά ἆθγβε]θοι θίαάί ἆθτῃ /οαηπαβ 

4πβδον ἀεπι]επίσεῃ αταΡ, απ{ πε]ομοβ βἶο] Ῥο]γ]ταίον τοη Εγρῃθ- 

β156 ππι 190---200 Ῥογίοί (Έα8. Ἠ. ϱ. Ἡ, 94, 9), ποσἩ θἶῃ αΠάΘΓΘΒ 

αηπροζ]ολΏίεί Ἠαῦθη, Ἱποηη πὶοµί βοαῖί Ίαηροι Ζαῖί ποσο αἵη Ἰηγεὶ- 

ου, ἀπτοι Ἱγροπά οἶπαςδ, οἶπο Ῥαπ]ο]]καίέ οἆοι οἶπο Οπ]αββίή 

ααβρεζοϊομπείεν Οτί ἵπ Ἐρμεβας ἆπτομ ἀῑο βαρο πι ἆθπι ΝαπΙΘῃ 

465 ἆο]αηπαβ γοτ]κηΒρίί πναν, Νας οἵη ,Ώεη]κκπια] ἆθβ ᾖομαππθβ' 

Ίπ Ὑγοϊίθγεη ΒΙππ ἀθ8 Ἠποτίθς Ἰκοηπίο Ζα ἀαιτ τάς εἶπεν Ζηγεῖ- 

οι αΤαὈπιαΙς ἀ4θ5δ ὁομαπηθβ ρεἱαηροῃπ. ΠὨἶο 98ο οπίβίαπἆεπθ 

Ζνιεερᾶ]αρ]Κκεῖι ἀἆαετ Ὀευει]οίεταηπς Ὀεβίαπᾶ απο] ποοἩ. Ρ6Ρ6Ἡ 

Ἠπάε ἆας νΙεγίεη φαμτλαπάθτίς. Ἠπβπας, γγε]ο]ιε ἀῑο απβε[ητίθ 

Φίρ]Ιο ἀο5 ΤΠἱοηγαῖας εί Επδερία Ἱπερεπ ἆαι αὐποεϊοπεπάθη 

οίο]]πηρ ἆερ Αρεπά]απάς Ζαν ΑροιαΙγρβο πΙομί πα Ῥοεγβείσίέ Παί1), 

βαρί 11, 99 (ρ. 119): αμ ρε Ίαου οοπιργοδείιἠ", οφμοᾷ φιέάανι 

Αδίαπί θογέιώιέ, φιιοᾷ ἄιμο δἱπέ αριιᾶ Πρήεβιι θεριµο]ιγα εἰ έγισ- 

01 «ολαππίς αργρεἰείιω. Όαβ8 Ιδί πὶομέ βεπαπο Ὀερεγεείαπςο ἆαι 

οπίβρτεσοποπάεη "Ὑογίο ἆεβ Ἠπδουίας: ὥς καὶ διὰ τούτων ἆπο- 
δείκνυσθαι τὴν ἱστορίαν ἀληθῆ τῶν δύο κατὰ τῆν ᾿4σίαν ὅμω- 

νυµίᾳ κεχρῆσθαι εἰρηκότων, δύο τε ἐν Ἐφέσῳ γενέσθαι µνήµατα 
καὶ ἑκάτερον Ἰωάννου ἔτι νῦν Λέγεσθαι. Βο]ίο Βπβη παν πι]β- 
γοιρίαηάθη, οἆει βο]]ίο ϱ) Ρεθδεῃ ἨαῦΏεπ τῶν κατὰ τὴν «4σίαν 

εἰρηκότων ὁ Εβ ἶδί πιδρ]οἩ; αὖΌετ πιδρ]οἩ Ιβί αποἩ, ἆαδδ ει απ 

"Εγαπά οἴπου ΊἨπι Ὀεκαππέ οοππογάθποη απά 1η ρ]αἰε]πδϊσ 6η 

αδἰα(ἴκομειπ Τταβϊβοη ἀῑο Απραῦο 4εβ Ἐαδερίας απιφθφία]εί Ἰναί, 

Ἠ/αγβολαϊη]ο] Ιδέ 68 αἴιο] πΙομί, ἆαθΒ ΗΙΘτοηπσπηἩΒ πι οἵη υ]]]- 

ΚὔνΠοι ἄπάσοτπάεν ΑὈβολτοῖρεν ἀες Επδερίας 18δί, Ἱεηη ο (γΙν͵ 

Π]. 9) ἵη Βοσαρ απ{ ἄεπ απρεβ]ίοπεη Ῥνορργίου παπά ΝΙομίαροβίο 

οΏαηππος βομγοαῖΏί: σι εί ᾖοᾶἱε αἰίογιώη δεριογι αριιά Πρήε- 

δι οδίεπάἰέι: εί Ποπ δὶ βιαπέ ἄμας Πιειιογίας εἴιδάεηι «0- 

Λαππίς ευαπφεζἰβίαε 685. Ὀἵο Ὑοειπιπίμαπρ εδ Ὠϊοηγαίας Ιδί Πἱ6υ 
ιν Ῥοβίήνοη Βε]μαπρίππρ ρονονάση, ππά ἀἱο οι Ὠϊοπγαία ἵπ 

4ει αηΏβοβεβΡεπεπ Ἰλοἱδα ϱεάαιίοίο αρ]ιθβίδοῃο Τταδιίίοη Ιδί οἶπο 
Ζα Πιενγοπγπιαβ’ Ζοαϊί που γυοαπτείεπο Μεϊηπηρ ΕΙπίραι. 96] 

Ῥοποϊομπεπά αΏαγ Ιδί 68, ἆαβδθ ἀεβδο Ζαν Μεϊπαπρ Επίρει Ἠεγαῦ- 

ρεἀτιοἷίο ορΠοβίδο]ο Τγαδιιοπ, ἀἱο ἆοοι αἰ]οῖη ϱοβομΙομί]ῖο]ο 

1) Βαβηϊ Πϊβ6, οοοΙ. ΥΠ, 25 οᾱ. Οαοοϊῖατί Ι, 429 8ᾳ. 
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Πα μνημη 

ἃ Βοάεπίαπς Ἰαξ, πὶοΏέ γοη ἆπο δεριῖεγα, 5οπᾶεγη Υοη ὅἄμαε Ππθ- 

ππογίαε (μαρτύρια), Καρε]ϊεηπ οὖει ἁρ]. καξί. Ὠϊες ἰδί αὖετ αποἢ 
ἀα5 Ἰαίσίο Ζεπρηῖς Εᾶτ ἆαξδ, ἵνα Ὠϊουγεῖας Ζπετεί Ῥετεαρί. Ύοπα 

5. αλτηππάοτί απ Ἠῦτί πιαη απόἩ γοη ἆεπον, πε]εμο απ Οτί 
ππά Βίε]]ο Ἱνατεῦ, Ιππππςι πατ εἵῃ ἄταῦ οἆετ αἴπο Κἰτο]α ΠΘΠΠΕΗ. 

Ὅπι παν σαηᾶσμςδί ἀἱο Έαρε ἆθδ εἶπειῃ Ίεπει Ὀεϊάεη µνήµατα 
(μαρτύρια, Ππιεπιογίαε) Ἰωάννου 2 Ῥεδίπηπιεῃ, «ππᾷ Ίγνατ ἆ4ε8- 
Πεπίρεν, πυγε]ε]ες ἵπ 4ετ Τταδιίου ἄθει ἀάξ απἀετε ρεριερί Ἰαί, 

ΤΙΠ85 ΠΙΔΏ ΤΟΠ εἴπεγ Απραῦε ἀας5 Ρτοκορῖας ἵη βοἴπεπι Βαο] ἄθεγ 

ἀϊἱο Βαππτεικο «ὁπεμπίαης 1) απβσεμπ, πε]ομα ἀπτοῖι ἴπτεη Τπ]α]έ 

ἵη ἆάς ρταιθκίο Αετίαπι σατϊουγεῖκέ, ππά απἀτειβεῖί ἀπτοῃ 

τε {ορορταρμίδομα ΒεεΗπιπιίμεϊέ ππ5 βοβίαίίεί, ἀῑε ερεηπατί 

απ΄ ΑΙοτίμαπι αηζακηΠρίεῃ. Ὠἱε Ἱοτίε Ἰασίεη: »ΕΒ ϱαῦ εἴπεῃ 

Ρἱαΐπ νοτ ἀ4ετ Βίαάί ἀ4ετ Ἐριεβες, ἵπ ἀετ ἨΗῦμε ρεϊδρειπ, πὶομέ 

Ἠῆρε]ς υπά ροεῖσπεί Ετϊολμίο Ἠειγοτσαυτίηφεη, 5οπάετη ϱᾶησ]ο]ι 

ται παπά οἩτοῇ. Ώα ΠἨαίεπ ἀῑο Αππομπετ ἵπ αἶίειτ Ζεῖί ἀεπι 

Αροείο] «ᾖομβαππος πηῄέ ἀεπι Βεϊπαμπεῃ ,,άετ Τμεο]ος εἴπετ 

Τεπιρε] σεπεϊΏ. Τπεο]ος αὖΌει Ιπέ ἀῑεδει ΑροδίεΙ σεπαπηίΐ ἹΤΟΙ- 

ἆαπ, γε ας ἀῑε σομεῖέ Βείτεβεπάε Ῥεβδετ αἷς ας ἀῑε πιεηςε]ι- 

Πεμε Ναΐατ Απ]αησεπάς τον ἴἨπι ετζᾶβ]έ ποτάεν Ιδ. Ὠϊδεεῃ 

Τεπιρε]., πγε]ε]ετ ΚΙεῖπ ππά ἀπτεῖ ἀῑε 1 ἄπρε ἀετ Ζεῖί Πεταπίετ- 

ΕεΚοππεη ἵπατ, τς Καΐκετ οπ5μπίαπ ΕΦ απ ἀεπ Βοάει π]εάες 

ππᾶά αἰε]]ίο 1π σα φοἶοῖαει (τῦθεο τπά Βεβδπ]ἡεϊί νηεἆετ ποτ, 

ἆαςς ετ Κατ; Ρεδασί ἀεπι ΗεϊΗρίμαπι, πγε]εβμθς ϱτ ἵπ 4ετ Καΐκετ- 

αίαᾶέ αἴ]επ Αροίεῖη φοπαῖϊμέ Ἠαίία, φειτ Ἁ]ιη]οϊ Ἰδέ παπά ἵπ 16- - 
4ει Ἠϊπεϊολέ πα ἀεπιδείρεηπ πγεεϊίετη Καππ. Ὠϊεςδετ Ἱπεμπία- 

πῖπομο Ῥαα ραῖέ πᾶἨμτεπά ἆετ {οἰξεπάεῃ ὁαμτηαπάετίε αἱ Βε- 

ποϊεηππηπς ἆετ Βερταρπϊβείᾶήε ἆἀε5 «ο]αππθ. Ὠϊῖε εβεΠίεμίο 

4ετ Βε]υκίυοείαίπης ἀε5 ὀοἴαππος οιζᾶΏ]έ ἀοι ΜείαρΏταςί πεῖέ 
απδάτιςἰκΠο]ιετ Βεταίαηπς απ ἀεπ πος] ζα δεῖπετ Ζεἵί (900---960) 
Ἱπ πηγετεεμτίεγ Βομδη]λαῖέ εὐεπάοτί, απξ ἀεπι Βετρε ἀταιβεεῃ 

γοτ ἀει Βίαάί Περεπάευ Τεπιρε]2). Ὠα8ς ομαηπε απ εἶπεπι 

4} Ῥτοσορ. ἀθ αεάΙ. Ἡ, 1 εᾱ. Ῥιπᾶοτί ΠΙ, 510. Απ 4ἴεκε πεπο 

Κἰτοῖθ π]τά αἶοῖ ἀἱο Ετκβη]απρ ἵπ Ῥτοςορ. Ἠϊδε ατο. ὃ Ι. Ἱ. Ῥ. 25 Ὦ6- 
π]ε]θῃ: οἵπ σεπίβθειτ ΤΠεοάοκίας ΒΠομεεί εἲς τὸ ἑερὸν Ἰωάννου . . τοῦ 

ἀποστόλου, ὅπερ ἐνταῦδα ἁγιώτατόν τε ἐπιεικῶς καὶ ἔντιμόν ἐστιν. Απο 

ἵη Ταοᾷῖεθα ἸἨαί οτπβμπίαπ οἶπο ζολαπποκκίτοις πεαρεῦαπί Ῥτοσορ. 4θ 

αεα!ξ, Ὑ, 9 Ρρ. 909, 19. 
9) Μϊρπο τοι. 116 οο]. Τ04: ἐξῆλδε τοῦ ἄστεος . . καὶ πρός τι ὄρος 

. 
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-- ΟΙ ΝΠΙ -- 

Ἠῆρο] νου ἆαν Βίαάί Ώεριαβρεη βαῖ, βαρί του ἴπι Νἱορίας1). 

Ἠ/ΠΠρα]ά, ἆατ ρᾶίοτο Βἰβο]οί ον Εομβίδάί, ππο]ο]ετ απ[ β6ἴπαί 

Ρήροιν/αἡτί παςἩ Ῥα]ᾶδίπα ππι 48 αμ τον Βριεβαθ Ῥοβιο]ία, 

πγαπάστί Ζαετβί Ζαν Ἠπ]εβίβίίο ἆεν Φιοροπβδολ]ᾶίαι, τοι ἆα Ζαπι 

Εναηρο]ἱίοη «ομαπποβ2). ἨὨαάπτοι νι Ἱ, ἆαβδ ἀῑο 

εὐθὺς ἀνελθών, ἔνδα καὶ νῦν ὁ τούτου γαὺς Ἑ ποφυνα πρός τε κάλλος καὶ 

μέγεθος εὖ ἔχων κτλ. 
{). 6οπιῦθβς αποίατ, πονῖρα. 1, 965: μικρὸν δὲ τῆς ᾿Ἠφέσου προελθὼν 

καὶ γεωλόφῳ τινὶ προσβὰς τάφον ὀρύξειν (1) .ἐνετείλατο. 

2) ΠΠ α]ά) Ἡοᾶοεροτίοοῃ (ο, Τ. Τορίθν ἵπ ἆεπ Ώοθβοπρίίοπθβ {θιγαθ 

βαποίαθ βαθοο, ΥΠΙ. ΙΧ. ΧΥ ρ. 20): «Ιί ὑιῶζε (νοη Β4ΠΙΟΒ) παυϊραυετωπέ 
ὑπ Αδίαηι αἆ 0οπι Ἠρ]εδωπι, 8εοιδ Ίιαγε πι πια. «Ἠί ὑπᾶο 

απιδιϊαυεγιιιέ πι ἐπ Ἰοσιωπι, αὈέ δερίεπι ἀογηνίεπίες γεφιζεδειωιέ. Πέ ἔπᾶε 

απιυιαυεγιιέ αἄ δαποίιι «οαππεπι ευαπφεἰἰδίαπι ἴπ Ίοεο δΏεείοδο δεει8 

Πρλεδιωπ. Ἠὲ ἱπᾶε απιὐω]αυεγιωιέ ἅιιο πι]ίαγια 8εσµδ πιαγε αἆ οὐίαπι 

ΠιαΦιάΊΙ, 4μαο υοσαύω Πφίία; ἰθὶ εγαπὲ πι ἀίεπι. Ὀοῦει ἀἱοΒθ ΕΙρι]α 

(ΠΠύγελα οί Βίαῦβο, Ῥ]ηφαῖα αι ΡΙπίαβ) Β. Τοῦ]οτ Ρ. 925. Ἠϊθ6βοι πασ]ι 

Ὠἱείαίοη ΠΠ ρα]ά τον οἶποι πι γοιπγαπάίοηπ Νοηπο απ{ρεπεϊοππείο Ῥ6- 

τίοΏέ 86ὲ ἆοτ α]αίη ρ]αιριγήτάϊρθ, Ίαςδ ἆατ νγοταϊσ]θτο ]ϊπροτο Βοτίολί- 

:οτβἰαίέος (Τοῦ]οχ Ρ. 60) ἀατίροι Ηἰπαιβρο]ιοπάθς Ἠαέ, ἰδέ ἐλιαί]ς δα]; Ἱνή- 
4θτ]ΙοἩ, ᾖ. Β. 438 Ερλεςπι «Αδίαε ἰπδιίαπι, πας 3Ἡβδ Ῥῆομθιῃ 8Ώᾳο- 

βοητίοΏοηῃ. ἩἨδιίο ἨΓΙΗρα]ᾶ ἆάβ Ἠαπᾶοετ ἆθβθ βρταάε]πάεη Μαππα πί Ι6ἵθ- 

Ποποη Απροπ ϱ6β6Ώθη, 8Ο πἰχάο ἆαβ ἀῑο Νοηπποθ π]ο]ί γοιβοἈπήθρον Ἠ8- 

Ῥο6π. Έσγπον ἀθπ]κέ βῖοῖ ἀΐθδοι Βοτίολίοιβίαίίει ἆαθ ὅταῦρ ἆθβ ζοΠαππθβ 
οβθηῦαν ἵπ Ῥρηθβις; ἆθππ ος ππίθιδοηοίἀθί 4αγοπ οἶπεῃ απάθιοη ἀπτοῖ 

ὀοπαππθς Ὀοποθϊοληθίοιπ Οτέ αι{΄ οἴποπι ἵπ ἆθιτ Νἄπο γοη ΕρῃθβΙςδ ροἱθ- 

6οπ6η Ῥοιςρ. Αποι ἆοι 581, πο]ομοι ἆοοῖ πποἈς Απερτίϊοιο πιβοπέ αἱδ 

ἀοτ]οηίρο ἄοτ Νοππο, δέ ἆπτοι ἀῑο Εἰπίταριπρ ἄοι Ζιβᾶσο αὈβδοπμθι]ῖο] 

ροποιάσπ. ΒΑοῖπθ Ωπο]]ο ἵδέ ἄτοροι νου Τουτβ (4ο ρ]οτῖα πιατό. 1, 50 

Μαχίτπα Ρ. ΒΙΡΙ. ΧΙ, 898). ΜΙί ἀΐθβεπι Ἰαί ϱτ ρεπιείη 1) ἆαβ απθϊ]οπᾶθ 

Μαηπα 9) ἀῑο Μοαΐπαηςρ, ἆαδβ Ματία Μαράαίοπα ἵπ Ερπθβαβ Ώθρταῦθη βοὶ 

(8. οὔθῃ Ρ. ΧΧΧ Αππι) 9) ἀῑο Αηραῦο, ἆαδ αι ἆθπι ἱρίθΙ οἴποῦ Ὀ6- 
πας]λρατίου Ῥθγρθς ἆθγ ΟΥ ροπεῖρί πετάθ, Ίο ζομαππος 71 Ὀθδίοηῃ Ῥῃερίο; 

ππᾶ ἆ8ββ 68 απ ἀἱΘ86Ι Βίθ]]θ πἰθπια]ς τορηθ. Ίεπη ἄτθροι ἁαββδοτάθπι ποθ] 

βαΡί, ἆλβθ Ζο]ἸιΠΠθΘΒ ἀοτέ δοῖπ Εγαηρο]ίαπι ροβομτίεῦαον Ἠαῦθ, 8ο βρτῖοΠέ 

ἀαφ πὶοηΏί Ρθροπ ἀῑο Αρλάηρὶρκοῖί ἀει Βἰορταραίο Ἠηραϊάς νον ἴππι, 
ἄτεροι βαρί: 1π 1ρΊεδο αωίεπι ἸιαὈείων ἴοοιμδ, ἐπι 4ιιο Ἰὶο αροδίοζιδ ευαπ- 

οεἴζιπι, φιιοᾶ 6ο αἶιι πιοπιύπο ὑπ οοε]εδία Ἰαρίέι, δογἑραἰ. διωπέ αιμίεηι ἔπι 

διπυπιέέαίο πιοπέές ἐῑῖέι ϱγοαἑπιέ φιιαέιον δύο Μεσίο ραγέείεδ. πι ]ς επίπι 

ογαἑἰοπέ {ἐπδίδίεπς ἀοποίπιιπι αθδᾶμε Ὢγο ἀεἰίεὶ Ροριέ ἄεργεσαπδ πιογα- 

Ὀαέων, οὐεὑπωζέφιιο γε ὑπ ἴοςο ἐῑῖο ἐπιθεν αἶζις ἀεδεεπάεγεί, ἄοπες ἐῑίε ευα- 

ϱεἰζωπι αἀὑπιρίογεί. 5εᾶᾷ οἱ δ:ιιε ]ιοᾶίε ἅα Ῥγαεδίαέιγ α ἀοπιίπο, μέ πωῖῖα 

ἄἱε ἀεεοεπάαέ ϱἰωυία Άεφιιε ἐπινεν υἰοϊεπέως αἀνεπίαί, ἄτθβοι απθιβο]θί- 



Ὅο Κοιο Φπνθπίαης απ ἀοτ Οψίκοῖο τοι Εροκας Ίας, ἆοπη 
απι Ορίταπά ἆες ἴπποτ]α]ο 498 βίαά(υεβῖτκε ρεϊερεπεῃ Βεγρες 
Ριοῦ 1) Περί ἆἀῑο τοίο ἀετ Βιευεηεελμ]ᾶίετ. Όα ἀῑο Κίτο]ο 

ἠπαβπίαης απ ἀετ Βίε]ο ἆετ ἁαπια]ς τος Αἰοτ σεγία]]επειπ «ο- 
Ἰαπηθείτειο βίαπἀ, 8ο Κὔηπον πὶγ απο] ἀῑε]επίφεῃ Βεγίομία 
πας Βεείήπππππηπς Ίητος Οτί οἆετ ἀθβ ἄταῦες ἀο5 ᾖομαππεςβ τετ- 

πιεπάοῃπ, πε]εμε ἅ]ίεγ αἷς οπείπίαη αἶπά. επι Ἰαίσίει «αΏτ- 

Ἠαπάετί γοτ οπεβπίαη ρεημῦτεη Ῥτουμοτας ππά ἀῑο αντε ετ- 

Ἠα]ίεπε εδεμομίε ἀοθ ᾖοἴαηππος απ (οΌεἨπ Ρρ. ΤΗΥ ΗΠΤΑα4α.). Ἠ ἄ- 

τεπά παπ Ῥτοεβοτας πατ Ὀθβίαερί, ἀαδς ζομαππες απβςεγηα]ϱ ἀοτ 

Βίαάί εἶοῖ Ἠαί Ὀερταῦεηῃ Ια58εη (ππίεη Ρ. 109, 10 5ᾳᾳ. Ὀδεοπάετε 

164, 9 5η.), τετάαπ]κεη ντ ἀ4ετ αΥτῖδεπεη Ἰ,εφεπᾶε εἴπο 6επαπο 
Βεεεμτείῦπης. ΑΦ ᾖομαππες 5ἶομ ἀπτοι ἀῑε ΒΙήεπ αι ερῖιθ- 
βἴποπειπ ΟἨτὶείοη Όεπορεη ]ῆβεί, Ποπ ἵπ Αδίεπ ππά Ῥητγρίεν 

ππιηθυσαπγαπάετη, βοπάετη ἵπ Έρμεκας τα Ὀ]είροι, βαρί οτ σα 

Ἠποη: ]μαδεί πῃς Ππαπβεεμτπ ππά ππιποτχίεμσῃ ἀπτοῖ ἀῑο ϱαηπε 

Βίαάε, ππά 1ο] γη] βεπεη, στο 65 πιῖτ ραβδί Ζα ποµποπό. ΑἷΒ 
αἷε Ὀοῖ ἀΐεδεπι Όπιζαρ ππίετ Εὔλταηρ ἀε5 Ῥεκεμτίεη ία Μέ]α]ίοτς 3) 

(που Ἐριεεας ζᾳπ Ατίοπηϊςίεπιρε] Κοπιπιεπ, γετμϊπάοτί ᾖοβαπηθα 
ἀῑε ϱεπα]ίξαπιε Ζετείῦταης ἀθβεε]θεπ. Βεῖ ἀ4ετ Βείταεμίαηπςφ ἆοβ 
Τεπιρε]ς {Πέ παπ εείπ Β]ϊοὶ απ εἴπεη ἵπ ἀετ Νᾶμε Ώεβπά[ίομεπ 

»Οτί πε]οίνε Ἰου]ι πγατ” 4), ππᾶ ο ερτίεξ: »Ἠῖος νη]] 1ο] πο µπεη”. 

Ώετ Βία ια]ίοτ ππὰ βαἶπο Υογπεµπποη Βερ]εῖίετ ππο]]εῃ ἴπι ἀοτί 

ἀεί ἀἴεβεηπ Ίοεις ἀεπεῖοὮ γοη ἀἄθπι γοτηετ ρ]οτίΠοϊτέοη εεριῖογιωα, ὙγοταΏ- 
ἔετ πασ ἄετ ἁαπιαῖς ποσ] Ίαπρε Βαα ο π9μπῖαης γοτδίαπᾶεην γετάεη Καππ. 

Ζεπε σετία]]επο ἨΒβο Περί απ{ ἀεπι ὩἩδε]κβίοι (ἱρ{εΙ ἆθες Βετρες; ἀῑο Ἱτ- 

απ]απίθοῖϊε Ἐίτοεβμο οἆετ ἀάδ ἄταῦ σπατ απο] απ ἄεπι ΒῬετρο, αὖοθες, πε 

αἶοῖι βορ]εἶοῖ πεῖρετ πητᾶ, ππέετμαϊῦ ες (ἱρίαῖς. 
{) Ὄεῦει ἄεπ ἈΝαπιθη Πίω», πῖολε Πρίων, 5. Ἑ. Οπτᾶα», Αυλαπά]. ἄετ 

Ῥοτϊίπες Ακαά. ᾱ. Τ98., ΡΗΙΙ.-Ηϊβίοτ. Οἶά896 απς5 ἆαπι ο. 1812 5.9 Αππι. 1. 

Πίων Ἰεῖβδί ετ αποῖὶ ἵπ ἄεπ Ασία Τιπιοιιεϊ οἆ Όβεπετ Ρ. 12, 59. Όα ετ 

πῖοΏί γοτ ἀετ Βιαᾶε, βοπᾶρτη ἴπι Βεαάιυοσίῖτ]ις Ἠεεί, 8ο πεππέ ἴππ ἄετ Υετ- 

{αβ8ετ ἄετ ΤΠπιοίπεπβασίεῃ, απρεΏὈ]οῖι Βϊδο]οί Ῥο]γκταίθ τον Ἐριεκις, 
εἴπ ὄριον ταύτης τῆς πόλεως. Ὠϊες βοϊ] πἰεμές απάετες βεῖη αἷφ ἀετ τόπος 

ἐπικαλούμενος Πίων, ἔνθα νῦν τυγχάνει τὸ ἁγιώτατον αὐτοῦ (8ο. 48 
Τπιοίπεαβ) μµαρτύριον. 

2) Ἰτὶρ]η, αροοτ. αοίς Ι Ρ. Το 8αα. ΤΠ, 48 εαα. 

8) ἴπι Βγτίβεμεν Ἠείβδί ε5 ἵπππιετ Ἠηραγελ, Ἰτὶίριε Ἀθετβείσί Άγο- 
ειγαίογ. : 

4) ΥΕΙ. ἄεπ Απβάτποἷ Ῥτοκορ΄8 (οΌεη Ρ. ΟΙ ΥΠ): χῶρόν τινα . . ἓν 

ὀρθίῳ κείµενον. . 



-- ΟΙΣΧ -- 

οἶπο ῬΒαπςρ Ῥαπεπ 1), α9Ώοτ ἆομαππο πγῆ] παν εἶπο Ἠδίίο Ἠαῦθῃ, 
Ὀϊθβο πη]γτά αποἩ οῬογ]μα]ῦ ἆθβ ΑτεπιϊβίοπιρεΙς ρεῦαι{. οΏαπποβ 

(αυ απά οοπιππππϊῖοϊτε ἀοτί ππά βολαιπί Υοη βείηποπι 6ΓΠαΏ6ΠΘΗ 

Ἠ/οληβί( αἲβ πῇέ εάα]ά ἆσπαι Υπο ἆεδ αὐοπάϊεπβίορ ππίοι 

Ίηπι 7α. Άὖοτ ἀῑο Ώάπιοποῃ, Ἱο]ο]ο ἆπτοι ἆθοπ Μαπά ἆοβδ Αιίο- 

πφθ]]άες τοάςη, Ζαοιβί ΑβΠπηπιοπά υπο ἀἱο Ῥϊθπεν, ἆαππ Ἰαπί 

ἀαοπ Ῥηϊθβίθτη ἴηπδ ΟΗΥ βο]γοῖεπᾶ, γετκἠπάίραον: ἶεπο ΗΜίο υηὶγά 

ἀϊεβεη Τεπιρο] ποιβίτοἩ; Κἄπιρίεί πὶοπέ πεί ἴωνό ). ΑπιβοΏ]αββ 

9Όετ ἆαὶ Ιιεροπάθ Ἠοϊθαί 68: 8 8489 αΏοι ἆεν Ηεϊίρε ἵπ ἆετ 

Ἠἡίίο 9ΟΠΙΠ16Υ παπά Ἰπίου, ϊΦ ου 120 ἆαμτο αἲί αχ, απᾶ ἀοτί 

Ῥοβίαίίείο Ἰππ ἆετ Ηαιι απ Ίεηοπι Ρ]αΐ, υπο Μοβαβ: απ{ ἆσθπι 

Ῥετρο ἈΝεβρο Ὀοβίαίίεί πατάο.« Ὠἱο ΗΝίίο ἆθβ ᾖομαππθβ Ιδί αἶβδο 

Ζαρ]οῖοἩ βείῃ ἄταῦ: απᾶά 5ο οὔεπΏαγ πο ἆαν Ον ἀϊθβοι Ἠδίίο 

ΙάεπίίβοἩ δέ πι ἆθπι Ον ἀαδ ]αβήπιαπίδοπεη Βατ παοἩ Ρτο- 

:Κκορ παπά 4ο’ Βρᾶίθοίοη Βαβοβγεῖριπρβ, 5ο ουν] 1βέ ἀοβο Ἠδίίαο 

465 ο]μαππεβ απι ΈΏειρο οΏοτ]πα]ῦ ἀαβδ Ατίοπιϊκίοη ἀῑο αἰίο Υοη 

ο αβϊηίαπ ΠπΙθάθΓβοΓΙΒΒΟΠΘ οΠαπποβ]ίτομο, απά βίο ρα]έ ἵπ ἆοτ 

γοι]ιβἰπΙαπΙβοηθη ΦαΙί, απΒ Ἱε]ομαον ἀϊθβο 1,ερεπᾶφ 1ηγοϊε]]οβ 

βίατηπηίς, {ντ ἆθβδεη (παρθββίμίίαο. Ζαπᾶσομεί Ιδί ΠϊοτάπτοὮ ἀῑο 

ΟονΗΙοΠ]κεἷί 6επαι Ῥοβπηπηί, ΕΥάμου, γοτ εν ἨΠεάετοπίάροκπηρ 

68 Αιπίοπηϊκίεπιρε]ς ἴπι ο). 1811, Πίο ἄῑο ΑηραΏα ἆοιτ βγτίβοΏθη : 

Παρεηπάο Ὑειπίπαηπς απητομίοη Ἰ«ῦηπεῃ. «θίί ατ]ιεθί βεἱο ἆαβ 

βΊιοπ΄ {ἢἨθί ΑΠΡΟΠΟΠΙΠΙ6ΠΕ 5) αχ (ονήβδλοαΙ, ἆαθβ ἀῑο ζοῦαπ- 

ΠΘΒΚΙΥΟΠοΘ ο πδϊπίαης ππά Ίᾳμτο αἰίο Ψουρᾶηπρεγίη απ{ ἆσπι Ἰδίσί 

ἀατοι αἶη ποια]]επεν Οαβίε]] ρεϊκγὔπίοη Ῥουρ ποτά ὔδί]οι γοι 

Βρῃοφας Ὀεῖπι Ώονίο Αγαβκι]α]ς ροβίαπάση Ἰαί: ἀθπΏ 4Ώ ἆθββθΠ 

βἰάνγεβί]οπαεπι Επ8ββ Παρί ἆαδ Ατίοπιϊβίοηῃ. Εβδ Ἱκαπῃ απο Ἰοίποπι 

Ζυπεϊ[α] απίοτ]ερει, ἆα8β γοη ἆθηῃ γετβομἱεάσπεν Ετ]]ᾶταπροῃ 

ἆθ6β ἈΝαπιοπβ ἆθβ (Ἠτκίβοιοιπ Ώου απ Ἐπβθ ἆ6 ΒιρΏοιροβ 

ἀγαφειζιῖς (Αγαδιῤις, «4γαδαζι) ἀῑε]επίρο ἀῑο το] Πρ θ Ιδί, Ὑγοπαο]ι 

ο: οἶπο ἆπτοι Ὑειπαϊδε]απρ πεαρτἰεομίφομεν ΑπββρτασἸα οπἰβίαη- 

ἀεπο Ὑοεγιηβία]ίππρ νοη ἅγιος Φεολόγος ἰδί; ἄεπῃπ μΚἰΤοια ἆθβ 

1) ΔΩ, Ώϊθ ]ἵπρειο Ἡβ. ἀθ8δ 9. ύαμτπαπάθτίς Πἱρίέ Ἠΐπσα ἵπ (οἆθι 
πας) οἵπθοι ΤΠματπι, 

2) Ναοἳ απάτος ΤΑ. πιΤέ 1Ἠπι (βο. {ομαπηθς). 
8) Απγιτάσ!ι, Ώἱβοονοτίθς ἵηπ Αλία Μ. 1854 Ἡ, 959 Ώεσορ ἀῑο ΑηραΏο 

468 Ῥτοκορίας απ{ ἆεῃπ Ἠᾶροὶ Ὀαί Αγαφι]αῖς; 5ο αποἩ πΠΙ, Ερμθβίασα 

Ῥ. 5; Οπτάπς α. α.Ο. 8. 4 Αππι, 1. Ρίο Ιθίσίοτος ΑὐαπάΙππρ Ῥοϊροροῦθπο 

{ορορταρΠίβο]ο Κατίο γοη Αάϊοτ, νο]οῖπα πασμ]ου πιθΏγίασ]ι τορτοᾶποϊτέ 
ποχᾶθη δέ, ΤΠΠΘΒ ππςη παν Παπά ΠΘΏΠΙΘΗ. 



ῆμοο]ορον« ΠηΠβς Πα 0ἱι Ῥτοκορ, Ἱεηπηῃ ἆεβδεῃ Βαπιοικαης ἴροτ 
ο επ Χαπιοεη Φεολόγος πὶοΏί ]ᾶε]ιογ]ο]ι ογ5οἩείποη 5ο]1.΄ ἀῑς «οἴνα- 

ποακίτοηε απ[ ἆθπι Ώεγρο ἴπι 6. ζαμτηαπάοτί τορε]πιᾶκείᾳ 6επαπηί 

πιογάεη βεῖπ. Ἰοπη απεπᾶτηρο Ῥϊρει καρίοη: αζαπι ΕΙ. οἴαι- 

πθβ” οἆετ απ ΕΙ]. Εγαηρε]δίοη «ολαηπος” πα]]/αἩτεῃ 1}, 80 
Ἠΐθες ϱ5 ἵπ ἆειτ Βίαάί Έρ]εεας »ζαπα Ἠ]. Τµεοιορεπ ΠΙπααερεµπ”, 

πθ απο ἀἱο Ματιεπκίτεμα ἵπ ἀοι Βίαάί Ἱπτηνερ Μαρία οἆοτ 
Μαρία ἡ Φεοτόκος Ἰ]εβς 7). (ῑεταᾶο {τν Ἐρίοκας, πο ος ἆαβ 
Ἐναπρε]ῖαπι ϱεβεμτίοῦεῃ, ππῃ ἀθβεοπίνή]εῃ ες: ὅ Φεολόγος 1658, 
πατ ος ἀετ »Τηθοιος”. Ὠοτέ Πιεο]ορῖκϊτε οτ ποσο] Ἱππππετ” 3). 

Ες ἰδί παῃ απε]ῃ γο]επάς Κἶατ, ἆαδς ἀῑο πας] ἆθπ Βεεε]μτεϊραπφεη 

Ῥιαεμίνομςα, παηπ αὖΏετ αποΏ γετία]]επε Μοφε]μεο ἆθς Βε]ϊπι πῖοΏέ 

3η ἀ4ετ Ῥέε]ε ἀετ ]πδηπίαπίδεπεη Κίτομα βίεΠέ ππά Κείπ Όπιναα 
ἀεικε]θεη 15έ 4): ἀῑε Μοκφεπμεο Ἱερί εΏεπ ππίεη, ἀῑο ΕίτοἸε πας] 

αἴ]εη τοτρε[ιητίεη Έεπρεη, ἀῑε ἀατίῆθει είσπας ΕεΠαΠΕΤΕΡ 8άΡεΗ, 

απ{ ἀεπι Βειρο. ἸἨεείο ἆετ ἸαβδΗπιαπῖςοπεπ ἘΚίτομε Κὔππεηπ πα 

Ίεπο πιβεδεηλα[ίεη Τγπηππετ εἶπος ΖΙορε]ῦαας απ{ ἆεπι Βετρε, 

αὖειτ ππίετῃα]ὸ ἀες Οαβίε]]ς βοῖπ 5), ππά πεπη πΙομέ Ρεπα" 4ἩΏ 

4) 5οµμ. Μοδεπα, ρταξ. δρῖτῖε, Ὁαῖ ΟοίέεΠςστ, πιοπαπη. οσο]. ϱτ. ΤΠ, 491: 
Γηηβα]ά οὔει ρ. ΟΙ ΥΤΠΠΙ Αππι. 2. 

2) Αεία «οπο. ἘριεῬ. α. 451 Μαπαῖ Ιν, 14124, 1941: Ἡοβωαππ, Τει- 

Ἱαπάίπηπσει ἄετ Κἰτεπεπνετε. σα Ἐρίοεις ν. ὁ. 449 απβ ἆἄεπ Ὀντῖβεπεη 

Πρετεείσί ρ. ὃ, 95: 82, Ί. 

8) Νας] εἶπετ ρδεπάοςἩτγβοβίοπηῖκεπεη Ἐεᾶς Μοπίίαποον ΤΠ, 9, 11. 
4) Όατα πθῖρίε ἆοεἩ ποςλ Ατιπάε, Ὠϊβδοονετίες ἵπ Απία Μίποτ 

(1854) Ἡ, 254: εαί]εγ αἱ ο; πεατ ἔλε φτγεαί πιοδφιε (5. ]εάοςἩ Ρ. ΟΙ 
Αππι, 9). ΈΏασερεη εεἶοῃπ Ἡ. ῬοεοσΚκε, Βεφελμτεῖνπης ἀεςφ Μοτρεπ]απᾶᾳ, 

Ἡρειβείσέ γοη ΈΒτεγετ, Ἐτίαηρεν 17Τ3, ΠΠ, στ: ἔετπετ Ἡαπή]ίου, Ἠθδβθατεβεβ 

οἳ Απΐα Μ., Ῥοπίαςθ απἁ Ατποηία 1842. Τ, 95 (ἴπ ἄετ ὈεὈετδείσαπα Υοη 

Βο]οπισιτρ]ς ε]εϊε]{α]ς ΤΠ, 93): Εαϊκεπετ, Ἐρίεκιθ απά {ἶθ ἐεπιρ]ο οἕ 

ΡῬίαπα 1862, Ρ. 1545ᾳᾳ. Ῥῖο γοπ Εαϊκαπετ Ρ. 150 πΙεάοτ]ο]ίο Μείπαης 

Οπαπά]ετ”ς, ἆαθθ ἀῑε οοἰαπποβ]ίτο]ε απ{ ἆθπῃ Ρτίοη (Ρϊοη) ρε]εσεῃ Ἠαῦς, 
δὲ ἀπτον ἀῑς πιφεί]αϊίεπ Ναελμτίομέοη νδ]ῆς απβροβομ]οβεεπ. Βεῖ ἄεπ 
Νεπετεπ ρε ϱ5 αἷς απβρεπιαοἨέ, ἆλδα ἀῑε ἨΜοβεῖἹεο ἆθφ Βε[πι εἶπ νοἩ 

Εταπᾶ απδ οδπιαηῖκεπετ Βαια βεῖ (Αά]οτ ἵπ 4ετ Βεϊαρο τα ἀετ απβοθΏτ- 

{εν ΔΙΠάΙ. του Οπτας 8. 94), απς ἄθπ Απίαης ες 15. ζαἹτ]απάρτίθ 

(Βίατῖς, Ναοῑ ἄεπι ρτίεεῃ. Οτῖεπί 1874, 8. 929). : 

5) ΟΕ. Βατῖα, Απαίοϊϊσα 1874 Ρ. 90 «παςφεε οἱ Ὀγίολιοοτί ἴοιοεγ ἄοιοη 
ενε ΜΗ ρεγλαρς πιαγ] ἔλε οέε οἱ «πια εἶμεγεῖι οἱ δὲ. ο]ιπ). Ἡδ- 

πη]έοη Ἑθβεατεῖ]ιθς Τ, 925 ππεϊπίθ αποἩ, ἆαβε ος πναἨτβσ]θϊπ]οῖ οἴπει Ὦγ- 

ΣαπΗπΠίκομεπ Ἐίτοϊο απρε]ῦτεπ, -- Βειτ Ὀεαεϊθηκνγοτίῆῖι ἴδί ποςι ἀῑε 
Ασία οαπηῖα, .Η 



-- ομχή -- 

ἀθιθοε]θοιῃ Βίο]ῖο, 8ο ἆοοἩ ϱαπζ ἀῑολί ἆαποῦεπ, νου αἶ]θπῃ ποθ]ι 

απ ἀοι Ἠῦ]ιο ΠΠ αποῦ ἀῑο ἄ]ίογο οαπποβ]κίτο]ο ρεβίαπᾶθα 

Ἰαῦοπ. Ίοηπ Ἀοαποταο ϱε]οροαπί]οι Υοῃ. οἶποπι Ιπ]καβοαρίε]] παπά 

οπου 1μπ]καβ]κῖγομο απ{ Ίεπεπι Ώειβο ΑΡΙΓΘΟἨΘΗ 1), 5ο π]τά ἆαδ απ{ 

ἀσπιβα]ῦοιπ. ΒρτοςἨ- οᾶει Ἡδνγίελμ]αν Ὀσγιποη, γοιγπιῦρο «ἆθββΟΠ 

ΠΙαΏ απο] 4θῃ Ναπιεη ἆθβ Ώογ[ς Αγαβει]α]ς απ Τωακας τα ἀαιίθῃ 

ἴροις Ποια οεῦγαςΒί Ἰναί. Ἰμακα Ἰαί παο] ἆοτ Τγαβίίοη ἆ68 

ογβίοη οἩγΙδί]1οΏθη ο αγίααβδεη(ς, παπά Υγο] πασῃ α]]6υ νοτίβτ]ς!βο]Ἰθη 

ΤταδΙᾶοη πέ Βρ]αδαβ π]ομί ζα βοπαΠεῃ. Όαβ απ 6ἴπε Ρ8η” 

αΠάΘΤΕΠ ΦίΘ]Ι6 ϱοἱερεπο απροΏ]οπο (αταῦ ἆαδ Ιµπ]Καβ, ἹεΙοΙιΘΒ 

Αά]οι (α. α. Ο. 9. 44) Ῥεβο]λτεϊρί, Ἰδί οἶπ τίηβο]]α[ίος ΑΡροϊΥ- 

Ρο, ἆαδ Ἱγεᾶατ Πομί που] ὨΏπηκο] ἄδει Κτομο παπά ταῦ 4εβΒ 

ομαππθς Ζα ππᾶά του οαβήπίαης Ζεῖί νοτρτεϊίεη Καπη. 

Ύοη ἆθπι Βαι ο πβπ]απ)ς Κῦππεῃ στ αβετ απο] Ίου] 1Π8 

Κἰτομ]Ισλαο ΑΙοτίπαπι ἨϊπαιίβεΙαηβεη. Ὠἱα ἄ]ίετο οἸαπηθβ[ίτομο, 

ἩθΙοΠο Ἰγγίβομεη ὅστ ππά 606 περεπ Βαπ{α]]]ρ]καῖέ πἱεάςτβδΓΙΒΒΘΗ 

-απᾶ ἆπτο]ι οἴπεῃ ρτᾶσμάρεπ Ῥαα απ ἀἆθγβε]ρεῃ ΦίοΙο οἆστ ἀῑολί 

4απεῦθεη οιβείζΐέ γατάςε, ΠΙΠ5Β ἆαπια] εὔεη ἀθβ]α]ῦ παπά 'Υεβεη 

1Ἠτου ΚΙαίποη ΓΙΠΙΘΗΒΙΟΠ6Π οἰπῖρο ο αἈγπαπάςτίο αἰί ΡΟΥΥΘΒΕΠ βείη. 

Ε8 Ι6ί ἀ4αΐαι ςο]ρβίγετείβπά]ϊο], ἆαδς ἀϊεβο ΚΙτομα, ἀῑο , ΗΝ 

468 «οπαηπεβ ἵπ ἆετ βΥτίβοΠεη 1,ερεπάς, Ιπιπιετ ϱοπιθῖηέ 18έ, ΥΤΕΠΠ 

ἵπ ἆθπ Αοίεη ἆθ5 εριθαϊηϊδοἹει Οοποῖ]ς γοη 4891 αππᾶ ἆαι Ἀδιροι- 
αγποᾶο γοη 449 6ἱΠ6β μαρτύριον 465 «οἴαηπε ρεάαομί νητά. 

Ῥὶο Υοπ ἆαπι ἀεπετα]οοποῖ] ἀ468 ὁ. 451 βίο βερατιτεπάενπ απί]- 

πΙιΟΠοΡΗΥΦΙΕΙΒΟΠθ6Π Β]βο]ιδίο Ώθβδομπγοιθη βἷοι ἀατῇθοαι, ἆαβθ 1Ἠποῃ 

4ἱο ΚΙτοηπεηῃ αππά Μᾶτίγτοικαρε]εη, Ἰπδβοβοπάτο ἀἱο ἆθδ Τ]εο- 

Ίοβ6ιτ ππά Ἐναηρε]κίοεη ἀἆατοι Ογτῆ] γον ΑΙοχαπάτίθη ππᾶᾷ ΜεπΙΠοΠ 

ΑἈπραῦο Ατυπάσ]!ς 1, Ἱ. 265: 4έ ἴλε Ὀαο]ι οἱ ἐ]α Πποδηιιε οι ἔλιε ἸΠί ἐς 

ἔλε δη]; οτγοιωιά-Ρρίαπι οἱ α δπιαἰἰ εἶναι, στῖ πιο] υεπεγαίεᾷ Ὁνψ ἴλιε 

σνοεῖς; {ἴέ 6 οἴγοιῖαν αἱ ἐνε εαδίεΥτι ειᾶ, απιᾶ πα ὂε λε ϱγὐπιέέωε εἶνιωε], 

οε[ογε γεὐιωέ Ὁ «Γδήπίαπ. Ὑετρ]εἰοΏί παν Ὀοβοπάθις ἄῑο Ῥοβολμτείραπρ 

46ι Αγτίδεπθη Τθρεπάᾶθ, 8ο πτά απ ἆοτ Ἠ]ομρ]καοίι ἀΐεβδοιτ Υαουπίμαηρ 

καιπι σα 2νγαΙ{θΙπ βοίη. Βοπάφιρατ ἴδί πασ, ἀ448δδ Ατιπάσ] (οίσᾶεπι, αἩ- 

ΡθΡΙΟΠί8 νοη Ῥτοκορ᾽ϐ Βοτίοπί ϱ8 Εν πιδρ]]οἩ Πϊθιέ, ἀἱο Μοβοῖαο απίθς 

4επι Ηἄροαι ΡεπεῖοἈπο ἄεπ Οτί νου οπβδΗπίαη Βαπ. 

1) 7. Β. Βίας, ΝαοἩ ἆθπι ρτίθοἁ, Οποπί 8. 210, Ρίθ δλθλω 

᾿Ετκ]ᾶταπρ ἆἀθβ Ἀαπιθης Αγαβθι]ιῖς νοτίπθὲέ αποῖι ΖΙΠΙΠΙΘΙΠΙΑΠΗ 1 86ΊΠος 

{τοῖς ἵΠτοβ Τ16ΙΦ (Ἐρ]θβοβ πι θιβίεη οἩτίθήίοπεῃ ζαμτπαπάςτί, Επ Βεῖ- 

ὧαρ σα ποιοβίαπιθη{]ίομοι Ζεἱέροβο]λ]ολίο 1814). {ῆτ ἆαβδ πει Τοβίαπιθηί 

ππὰ ἀἱο αἰςτομ]ίο]ιο Τπταάιᾶοη οτίμΙοβθς βολτ Θ. 106, 



Ἴγοῦ. Βρήοφις πογκομ]οβεοπ Ἱνοτάση βείεν 1). Ογτ παπά απάσγο 

Ῥ]κε]δίο κοΐποτ ἨΒιομίαπς Ἠαθον Ὀοί Εε]εροεπ]ιοῖέ άθεος Οοποῖ!», 
πὶο πηῖί ΒοσἨέ αΏΡοΠΟΠΙΠΠΕΗ υγϊγά 2), ππεηγπηα]ς ἵπ 4ετ οἴαππθβ- 

Κτολο περτεᾶῖεί. Ίεπηπ Ονγτῖ] ἵπ αἴπειγ ἀ6ιβεῖθεπ ἆεπ ΑροείοΙ 

πηγοἀοπά βαδί: ,ᾷΙε]α πα 80 6γοβ9ο Ὑογβαπιπη]αης γοπ ἨΙγίαῃ 

Ἰιαξ αἶο]ι εί ἁῑτ γεγεαπηπιθ]έ  (Μαηςί Ἡ, 990), 5ο πα ας ἵῃ 

εἶποι Ἐἴτομο ϱοθβρτοςΏεη βοεῖπ, Ἱοτίπ πιαπ ἆεπ ομαππες πἰο]έ 

ρ]ο88 πο Ἀθοτα]], πο 65 Ὀο]ερίο, ἴπι άεῖείε σερεππᾶτής τα 
Ἰαῦεν ρ]απθίο, 5οπάθτη ὙποΓΙΠ ΠΙΔΠ Βεῖπο (εβρεῖπε Ὀερταῦθῃ 

ἀαε]ίαο. Αἱς ἀῑε ἵπ ἆετ Ματιεπείτεμε γεγδαπιπιε]ίεῃ Βἱδε]μδία ἀθτ 

Ἠδιροτεγποάφ απ ἀῑε Ἰ,εραίοη 1.905 τοη Ῥοπι, πεῖεμε πὶςομέ ἴπ 

4ει βίσαπς οτκομίεπεη Ἱπατεπ, εἶπο Ώερπίαίοη βελϊοκίου, ππι 

αἷο σας ΤΗαΙπαἨπιε απ ἀθπ Υετπαπάϊπηφεηυ απ{ζα[οτάετη, ετη]ε]έ 

ἀϊεβε ἵπ ἆετεῃ Τ,ορῖς ἀῑο Απίσοτί: ἀετ Βἰβε]ιοί πΠαπας 5εῖ απ[ς 

Ῥοτ[ ϱεβαηρεπ παπά ἀετ Πίακοπι5 ΗΠατίας Ρεβηάε αἰοῖι ,ἶπι Ματ- 

{γτῖου ἀά5 Ἰείῆρειπ ππά σερΠοξεΠθη ομαπηθεί; 68 5ο]]ε πας] 

ΊἨπεη σοδο]]ο]έ πγετάεη 3). Μαπ ετκεηηί, ἀάδβ 65 ἀαπιαῖς πα 

εἴη εἰησῖσος Μαγίψτίοη ἀεςδ ζομαππες Τα Ερῃεεαξ ραῦ: 65 5ελείηέ, 

ἀαβς ος π]οΒέ ἵπ ἆοτ Βίαάί, εοπάετη αἶπ πεπίς επί[ετηί Ίας 3): 

ππά ϱ5 Καππ Κεῖη απἆθτθς σεπιοῖηί φεῖπ, αἱς ἀῑαο Ἰεῖπο ΚΙτεμε 

απ ἀεπι Ῥθισα, πε]εμε παο] ἀοτ ενα ππι ἀΐοδο Ζεῖέ ρτϊοολἰφο]ι 

βεβεμτίεθεπεπ, αὔετ αντῖςει οτΠα]ίοπεῃ Τ,ερεπάε {Ἡτ ἀαάς ἄταῦ 

4) Μαπαῖ ΤΠ, 1916 εξ. 1219, οξ. οὔεπ Ρ. ΟΥΙ Αππι 1 π. 2 αποἩ Εῖτ 
ἆμ8 ἴπι Τεχί Εο]ρεπᾶςϱ. 

2) ΤΕΙ. Ηεῖεῖε, ΟοποϊΠεπροβολ]ει{ο (2. Απ.) Π, 191. 

8) γετιαπάϊπηρεηπ ἆετ Ἐϊεομεπνοτβ. σα Ἐρμεδις Ἱ. ο. 449 απδ ἆεπι 
Βγτίδεμεη Πῦετβείχέ νου Ἡοβπιαπη 8. ὅ, 15 ο[. 5, 55. 

4) Υἱε]εῖοιε ἀειπίεί απ{ ἀἴεεο Τ4βο απο] Οντῖ] ἵπ εἶπετ ρ]εῖ]ι[α]]ς 
Ῥοαῖ εΙερεπ]εῖε ἀεφ Οοπεῖ]ᾳ ἵ ο. 451 τα Ἐρπεεας σεμαϊίεπεη Ἐεᾶς (ΟΥ- 

ΠΗϊ οΡΡ. εᾱ. Απζοτέ {οπι. Ἡ, 2 [ῖπ ἆθτ ποϊᾶ]ετεη Ῥεδοπάετ» ραρ]πίτίθη 
ΑΡνεῆππς ἀἴθβες 2. ΤΠεϊ]α] ρ. 379), πο Ἐριεδαβ 8ο απρετεάεί γτᾶ: 
χαίροις τῆς Ασιανῆς διοικήσεως τὸ καύχημα, ὅτι καδάπερ µαργαρίτων 
τιµίων τοῖς τῶν ἁγίων γαοῖς χύκλῳ περιοικοδόµησα.. 8ο πϊτᾶς Ογτῇ! 

φοἩπνοτῃοῖ β.Ρβεπ, πεπη πὶολέξ αποῖ ἆας Ὀετμποίρκίε Ματίγτίοη γοπ Ἐρ[θ- 

5π5 πῄίέ ἄεπ απάετη ἵπ Ἐτεῖθο ππι 6ἷε Βίαᾶέ Ἠετα, 3ἶβο απηβεετ]αϊῦ ἆοτ 

᾿Βίαάϊ ρειερεπ Ἰάιίε. 05 ἄετ Ἰείσί αἷς »είᾶπρπϊςς ες Ῥαπ]ας” Ῥεσεϊεῖι- 
πείο Ῥπποί ἴπι ἄπβδετείευ ἸΓείεηπ ἀ4ετ Βιαᾶξ, ἀαπιαϊς ἀπτοῖι εἶπ Ματίγτίου 

46φ Ῥαπ]ας απβσεχεϊονηεί σας, πγεῖς ἴσ]ι π]ομέ. Ξεῖχ Ραβδεπά πνᾶτο ἆαηπ 
4ει Απδάταοκ Ογτῃ]ς πε Ἠποκδῖοημίέ αι ἀἴεβεθ ππᾶ 5 απι ἄπβεετείεῃ 

Οβίεπάε ρε]ερεπε Ματίγτίοη ἆἀθ8 «ο]αππες ϱεπᾶλ]έ 6επεκδεπ. Ὀευτίσεπθ 

ρτεῖςί ες πασμηος απφἀτῖϊοκ[οῖι πατ ἄεπ ζομαππες απᾶ ἀῑε Ματία. 

ή 



-ομαι -- 

465 ζομαππθς ρα]ί παπά οίπα 100 αΐμτο ϱρᾶίοι γοπ οπβΗπίαν εἵπ- 

86γἱββ6η Ὑπατάθ. Ὠίο Ρἱβ απβ Ἐπάαο ἆεβ νἰετίενπ οαμτπαπάθτίβ 

πασἩνγεῖβρατο Ὠπρ]]ο]ίᾶΐ{ γοη µνήµατα, ΙΠΕΠΙΟΥίαε 468 «ο0ἴναΠΠΘΒ 
παπά ἀ4ἱο ἀἁαπιί ρεροῦοπο Ζηγ]οβρᾶ]ρ]κοῖί αι [Γερει]είεγαπρ ἄ ρου 

4επ ΟΥί βοἶπο ταβροβ Ιδΐί ἵπι Ὁ. οαμτμαπάστί Ώοβεϊϊρί, Α0οτ 

Β6οη οἷιο ἀά8 εἶπο ἆθὶ µνήµατα Ο46ἵ μαρτύρια "ρου ἆαβ απἆςτο 

ἀϊθεεη ππππίιάαειτα{οπθη οἱ6Ρ Ρ6ΕΠΑΠΗ, Παί 65 Υοι ἆαπι αΠπάΘΙΘΗ 

4εη Ύουζαβ ϱομαΡί. Εβδ ΠΙΠΒ8Β ΒΟΊΟΠ Ίαηςαο Υοτῃοι οἆει γοη Ἰθ- 

Ἀοχ οἶποβ ἆει Ὀείάση ϱαπ7 Ἀροιπιεροπά {1 ἀῑο ταΏοββίᾶίίο ρο- 

Ἠα]ίοη πγοτάεη 8αἶπ, Ὠῖο Ῥ]ετορπονίο ἀ4θβ Επδερίας ἵπ Ῥεζαρ αι{ 

ἆαφ πγο]ίθονἩἨπιίο αγαῦ 498 ζ0Ἠαππθβ, ἹπθΙοΠο βἰο]ι 4αά παὶρί, Ίο 

ο; πΙοΠί ἆθπ Ῥ10Ηβοµοη Κτίκ]κεν, βοπάετη ἆαπ Ῥαπεργτίκοι αρε]έ 1), 

ππᾷ ἄΠη]ομο ΑθπββεγΙπΡϱη ἆθβ ΟΙΥγβοβίοπηιΒ 2) αἶπά ππΌορτοϊί- 

16, Ἱοεπη πιαη ἵῃπ ΕρῃθβΙς5 πᾶμτεπά ἆθβ νὶοτίεηῃ ο αμγ]απᾶστίϐ 

ογηβί]1ο ἀατίρον πποῖπβ ΡΘΊΠΘΡΕΠ Ι6ί, πο οἱρεπί]ομ ἀῑορ ταῦ 

Ἡορα. Διοῖι ἨΙοίοηγπηπς ]ᾷ9δί αἰο ἀπτο] δοΐπο ΜΙΗµοϊαπρ ἄρετ 

4ἱο ἄιιαε ἸΠιεπιογίαε «ο]αππί πὶοΠί αρΠα]ίετ, απι Βομ]αβ ἆθβ 

ΚαρίίεΙ οἶιπο Ὀπικομπγαίί σα Ὀοτίοπίεη, ἆ485 «οἨαππθ ἡΠωία 

οαπιάεηι 14Υ26Π. Ώεργαβθεπ οί (τἰτ. 1]. 9). Βεὶ Βρῃθβαβ, πὶομί ἵπ 

Βρίθβις Ίαρ ἀἰε]οπίρο ιεπιογία «Ἰο]αππίβ, Ἡνθ]ο]ο. 861οπ ἆαπια]β 

αιοίς ἀ4ος Ὑοιπαπάεηβείπς αἶποι Ἀπγοϊίοι Πιεπιογία «Ἰολαπί» αἱ]- 

θοπιθῖη {τν βείη ἄγαῦ ρα] Ίοπη 68 βίο πΙοΠί γοη βο]ρεί Του- 

βἠπάο, ἆαδ5 ἆαςδ ἀϊε]επίσο Μεαπιοτία βοαΐη πΠιββο, ἹπεΙοπο ἴπι 

ϱ. αηγπαπάςτί ἁαίάν ρα]ί παπά ππε]ο]α ἆαπια] ἀἱο απάθτε γδΠῖρ 

γογάνβηρε Ἰαίίο, 8ο Ὑϊγάο ἀῑο Οπίδαπραῦα ἆ4εβ Ηϊετοπγπαιβ 68 

Ῥουποίδοη. Απ ἀἱοβο ΗΠίίο απ{ ἀαπι Έουρο Ἰαί πιαπ ἆθεπη απο 

ἀϊἱο εὔοη απροθβΠἨγίεη ΑαΙΙΒΡΘΙΠΠΡΕΠ ἆ469 ΟἨγβοβίοπιπ8δ παπά ἀ46β 

᾿Ἑπδερίας Ζα Ώεβί6μεη, Φ]6 ΠΙΠΘΒ α9Ώθγ αιοὮ 8οΠοπ οχὶθτί Παβεῃ, 

ας Γἱοηγ»ῖαβ βοἩτ16Ώ, ἹπεΠη ἀ6β6Υ ἀῑο Ὀείάθη µνήµατα Ἰωάννου 
Καπηί, Υοη ἹΠο]οπεη ἆαβ οἶπο ποπ]ββίεηθ Υοπι Απηίαηρ 468 γΙει- 

ίθη αμτπαπάςτί απ Ἡροιπγίαρεοπά, γΥοπι ΑπίαπΡ ἆθβ ΓπΕίθη αἩἨ 

απββοἨ]ίθβε]ο]ι {9 ἀἆαδ ταΡ ἆθβ ομαηπες ρα] ἴΙπ ἀἱθεβο Ζεἵί 

Ἰγοῖδί πΠ8 αΏοτ απο] ἀῑς βΥτῖδο]Ἰα Ταρεπᾶο. Οὐινομ] ἀΐθδαο ν]ε]- 

1εἰομί πΙοηί Ίαηβα γον ἆεπι ο. 600. βεβομτ]ερεη Ἰγοτάση Ι6ί (οὔοῃ 

41) 0Ροπ Ρ. ΟΥΙ Αππι. 9, 
2) Ἡοπῃ. 296 ἵπ ϱΡ. αἆ Ἠοῦτ, (Μοπίίαποεοηῃ ΧΙ, 257). ὙΝαοιάθπι ος 

ἄροι Ῥτορπείοῃ - παπά Αρορίο]ρτᾶροι ϱ6ΒΡΤΟΟΠΘΗ Ἰαΐ, βαρί 6: Πέτρου μὲν 
καὶ Παύλου καὶ ᾿Ιωάννου καὶ Θωμᾶ Φῆλοι οἱ τάφοι, τῶν δὲ ἄλλων το- 

σούτων ὄντων οὐδαμοῦ γνώριµοι γεγόνασι. ΟΕ. Ποια], ἵπ σοἩ. γοι. ΥΠ, 1 ρ. 9. 

- 



Ρ. ΗΝΠΕ, 8ο Καππ ἀοοῦ ἴντ Ἠῖος ἵπ Ῥείτασμέ Κοπιπιεπάοτ Τη- 
ο Ἠα]ὲ Κααπι ερᾶίοτ αἱς ππι ἀἱο ΜΙήο ἀες 5. ΦαἩταπάοτίς εγάαοΏέ 

πποτάςεη δεῖ. Νατ 8οἶαπρο αἲβ ἴπι Αγίεπιβίοη ποςι ἀίπεῃ- 

ἀῑεηδί απ.ροΏυέ γνπτάςε, ππά εσθέ αεἰίάεπι εἶῃπ Ζα Ἐλτεη ἆες 

Ἰομαππος ετηϊελίοίος ερᾶπάε απ{ ἀθπι Ώετρο οὐῦετῃα]ϱ ἀοβ Τεπι- 

ροῖς είαπᾶ, Κκοππίθ παν ἀἰεμίεη, ἆαδς οἸαπηθϐ γοη βεἶπετ ΗΠίίε 

απ ἀαεπι Βετρο ἆοπι ἀτᾶπει απ ππίεη ἴπι Ὑετίταπεη απ{ ἀἷε 

Μαεμί ἀες ϱὔΠίοεπεη Ἠοτίες ἸαπρπιΏίηϊς σαεεμαποε. ΏΌα 4ετ Τεπι- 
ρε] 265 ἀπτο]λ ἀῑε οίμοπ ρτὔπά]εῖ Ζοθγαίῦτί πατάς, 50 ΠΙΠΒΒ 

»4ἱε Ηθίία απ{ ἀοπι Ώετρε εἰπίρο Ζεῖίέ τοτηετ ἀαρεξίαπάει Ἰαῦεπ. 

Ώα5 ραξεί τα ἆεπι Ζαείαπᾶ, ἵη πε]εμεπι ὃ οαμτιππάετίε ερᾶίει 

{πβδβπίαη ἀῑο Κίτεμε {απά, ππᾶ τα ἆεπ Ὠοεβομεϊάεπεη Εἱππεηβῖο- 

Ώθ6η, ἀετεηπ ρα ποςἩ Ἠεπίε γοτμαπάεηπ σα φεῖηπ βεπεῖηέ. 
Ύου οι ΜΙήε ἀεΒ ἀτίίεῃ «αμτηππάετίς Κδππεη στ ἵπ ἀἷε 

ετκίο Ἠδίτε ἆοβ 2πεϊίεη απ{δίείσεῃπ, πεπηπ ἀῑε «οπαπποβασίεη 

ἀος Τ,εποῖαπς απι 190 οἆει αποῖ πατ τοι 160 ρενομτίεῦεη εἰπά. 

Β]6. Ῥετεπδεη πγεηπὶσείεπα βονἰεΙ, ἀα58 πιαη 56ΠοἨ ππι 4ἱεξε ΖεΙί 

4εῃ «οἨαππε ἀταπδεεη τοι ἀεπ Βίαάπογεη Ῥερταβεῃ πηβείε 1). 

Ώεπη αΏφεβεμη 4ατοπ, ἆαδς ππαη ἀοτέ πρὸ τῆς θύρας εἰαίέ πρὸ 
τῶν πυλῶν ειγατίεη 5οἩία, Ἱσεπη ἀῑο Ηαιείμῆτο σεπιεῖηέ πᾶτε, 

80 πιπδς ει Βαί ἐβάδιζεν πρὸ τῶν πυλῶν, ἹεΠπη 6ἵ ΠΕΒΕΠ 

προελθὼν τῆς οἰκίας εἴπειῃ Βίπη Ἠαθεῃ 5ο], εἶπο ἸΓαπάσταης 

σαχ ῬΒίαάί Ἠϊπαις Ῥεάεπίεη. ο Ἰαί Ῥτοσπογαβ 4επ Ιμεπεῖας γΥει- 

βίαπάεν (ππίεη Ρ. 162, 11: 164, 9). Ὠοτέ ἆταπβεεα Ίας ἀῑε εἴπεπι 

ερ]εείδοπεη ΟἨτῖείοη ρε]ῦτίσαο (ταυοββίαίίο, ἵπ πγο]ο]ετ αἶο] ὦο- 

Ἠβηπες πας] Τμεποῖας βεῖῃ Εταῦ ρταῦεη Ἰθβ. Ἐς Καππ Κεῖη 

απάτετ Ῥ]αΐπ σεπιεῖπί φείῃ αἷς ἀθτ, απ Ἱε]ομεπι ἵπι πᾶς]μβί{ο]φει- 

4επ οαμτηππάετί ἀῑο ἨΒίο ἀεξ «οϊαηπος είαπἀ. Ώεπη ἀπτο] 

ππε]εμε Ἐτεϊρηϊδεε εο]]έε πιαηπ γεγαπ]αφεί ποτάεη κεῖῃ, αηδίαίέ 

4ος τοι ἆεπι Βίαάμμοι ϱεἹερεπεη Οτίς, πε]εμετ Ζαᾳτ Ζεῖϊί εδ 

Τεπεῖας Πῇτ ας ἄταῦ ἀεςβ πομαππες ρα]έ, 5ο Ῥα]ά παση]ιοτ εἴπεῃ 

απάετεν, β]εἴεβ[α]ς γοι ἀεπι Ῥίαάίιοτ ϱεϊερεπεη ΡΙαίπ ἀπτοι 

εἶπ Εερᾶπάο αἱς ταὈοβείαέίε -ἀες ομαππος απεζαχεϊοππεη 2 Ώα8 
ταῦ αὖειτ οἶπες ππι ᾱ, ο. 100 ροείοτύεπεπ Ποεμρεί[εϊεγίεη Μαπ- 

Ἠ6Β, πγε]εμες παν ππι 190, βρᾶίεείεπ» ππι 100 ἀαβῖτ ΠἨε]ε, Ιδί 
ἀαβ Πείοτῖφε]ι τ]εηίῖσο. Ὠϊε Κἴτεμε του Έρλεεας Ἰαί πγοᾶει 1η 

4ει Ζηκελεηποῖέ ΥΥΙβεεηπ ἆθπι Τοάο ἆες ᾖομαππες ππά ει Α0- 

{αδειηπς ἆει «ολαππορασίοῃ, ποςῖ 2πΙκομεῃ ἀϊθδοτ ππά ἆετ Ζει- 

4) Έτραι. ΥΙ Ρ. 945, 3 οἳ. οὔοι Ρ. ΟΧΙΠ. 



ασ. 

βἰὔταηπς 45 ΑνίοπιϊθίεπιρεΙ εἶπο ἆαπ Ῥοάσπ, ποχαπί βἰο βίαπἀ, 

υπιπγᾶ]πεπάο ππά ϱἷο βε]θβί αι 1Ἠγοπι Βοάσι οπγιτζε]πᾶο Καΐα- 
ΒίΤΟΡΊΘ οτ]οὈί, πο ἀἱο Κίτομο νου «οοταδαίεπ πι ᾱ. ὁ. το. 

Ώαταπῃ ἆατί δἱο απο] ἵη Ῥεπαρ απί ἆας Οονγή]σομο, ππι πεί Πγοηπᾶαβ 

721 ΤοἆθΠ, μάρτυς ἀληθὴς τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως Ἰθίββθη, 

ΑΡοΥ πα 60 ΠΙΘΝΥ ἀνᾶηρί αἰο] ἀῑο Νοίμπεπάϊρκεῖί ααί, ἀῑο 

πι ἀτιίίεν αμτπαπάθτί νογβαπάεπο, ἴπα (Ιπ/οη υγὶοάοτ γαουβοΏπΠ- 

ἀοπο ὨΏπρ]ϊο]ίᾶΐ γοη µνήµατα, ιεΠιογίαε ἄθ8δ οἸαππθβ ϱθβο]μ1οΠί- 

11ο τα Ῥορτοίϊίεη. Ἠ8 πιαρ ρουγαρί οιβομοαίποη, Ίοπη 1ο] σα ἆθπι 
Ἐπάο Υοηπ ἀ4ετ οὔεπ ῥρ. ΟΧΙΠ Ἠοδβργοσμαοποηπ ΒίοΙιο ἆθν Ἰαΐαῖηί- 

βεΊοῃ Τειοῖαδ αΠβρο]Ἰθ ππά ΊνναΥ νοη ἆθτ ἵη αἷο πγιάρτβρτας]β- 

γο]]θη, αΏοι γοπι ργἱοομίβοιοση ΟπΠρίπα] υοηίροι υγεῖί αὐρεϊτίθῃ, 

αἱδο αταρτήπρ]εποταη (θβία]έ, πε]ομο ΑΡάΐα5 απ/ροναλτί Ἰαί, 

ΑΠ΄ ἆαπι Ρ]αΐή, Υπο άομαππθς βοἴπεη ]αίζίεπ (6οἱοβᾶάϊεηδί ϱε]ια]ί 

παπά πας] Με]Πίας παπά οἵποαν Βίε]ο ἆοδ ΑΡάΐα8, αΏοι πἰοΒί παο]ι 

ἀθβδοεη {ογήαα{επάει Ε2ᾶΠ]άπρΡ απο] ϱοβίογθεπ ππᾶ Ῥεργαβεῃ βθ6ἴἵῃ 

βο]1, πηαβς Ταχ Ζοαἶί 4αβ Ιαίεἰπίβομει Τ,οιοῖἩΒ, ηαο] αι ΜΙο 4ος 

γιογίθη οαμτηππάστίβ, οἶηπο Βαβίῖοα ϱεβίαπἀεπ Ἠαβροεν, πθηηπ ἆθι 

Ἰαίοιηίρο]ιο Ὀερετβοίσοι ἆοῃπ Απαομγοπίρπιας Πἱηβολχοίθαοπ πποολμία, 

ἆαδς ἀἱο Βαβί]σα, ἵπ ππε]ο]ιαί /οβηπον ἀεπ Ιαίίεη (οὐαβάϊσηβί, 

Πἱ6]{, 1Ἠπι Ζα Βῃγαοπ 7α βοἴπεῃ Παρπείαεη οιραιπί βεὶ. Ματ βἱοΏί 

{6ΥΠ6Υ απ ἆοπι ἸΝιάετερτπο, ἵπ ὙεΙομεη βἰομ ἀετ Ἰαΐ,. Τ,εποῖαβΒ 

γουψ]ο]κε]έ, ππά Ὀοαῖ πγε]ομοπι ΑΡάῑα8 (γοπ]οὮ είοηει ὮΗεῦ, ἆαβα 
ΠΙΏ ἀἱθβο η ἆατ Φίαάί Περεπάο 1) Βαθῖ]σοα παπί απάθτοπι αποΏ 

αἱ Τοάρβείᾶίίο απά, ἆά ομαππεβ βἱοι Ἱερεπά ἴπς Οταῦ ρε]ερί 

Ἠαβει 8ο], βο[ογί απο] αἱ ἀταροββίᾶίίο Ὠοίτασβίείο, πιᾶητεπά 
ΠιαΠ ἆοοἩ ἆαποβεηπ ἀετ ρτ]οσομίβδοεπεη Ωπο]]ο επίδρτεσπεπᾶ Ζα ετ- 

781]6η Ὑγαβείο, ἆαδ8 ᾖοἸαηηθς γοη ἀἱθβετ ΚΙτο]ια Ἠϊηππερ 7α οἵπθπι 

4ΠαβδεΠ Παρεπάεπ Ῥεριτᾶρηϊβρ]αί” ΠἰπαπβΡεραηΡεη βοῖ. ΌΏα Ἰαῦοαι 

ΥΙγ αἱδο ἀῑο Ῥεϊάσπ ε6ριὔσνγα οἆει Πιεπιογίαε, ἀετεῃ Εχϊδίοη” αι 

Ἐπάς ἀθβεε]θεῃ {αμτπαπάοτίς ΠΙ6τοπγτηἁς ππά Βαβπας απᾷ {μου 

Γἱοηγαῖας Ρεπεαρίεη. Βαἱ ΗΙΕΤΟΠΥΤΩΙΒ 7αἱρί βἶσ], παν πΙοΠί 5ο ρτο]] 

πγῖο ροῖ ἆαπι ]α{. Γεποῖας, ἀθικε]θε Ἠάατεργπο] αποΏ, ΊπΕΠΏ 6Υ ΥΟΠ 
ννοὶ ΠΙΘΠΙΟΓΙ86 «ο ολαπηϊ6 ππά ἆοομ βοΠ]θβΒ]]οὰ πα Υοη αἴπεπι 

ταῦ νου ἆει Θθίαᾶί αρτίοΒί. 1δί παηπ Ώοψίθβεῃ, ἆαβ5 56ο 4ο. 

1) Ὀα88 οτΠθ]]έ βοποη απδ ἆθπ Μαπροὶ ]οᾷει επἰρεορεηροβοίσίεη ΑΠ- 

ἀθιίππρ Ὀοί Αράίαςφ Υ, 21 (Εαὐτίο. ΠΠ, 580) απᾶ Μοα]Ηίις (Εαρτίο, ΠΠ, 621), 

βοάᾷβπη αἩδ ἆοτ ὨὈαιτείο]πηπς ἆθβ Αὐάϊΐας (Υ, 25 Εαρτο. Π, 584) νοπι 

Ῥερτάρηϊς 4παΠδΒθΠ. 



αηϊεελίφσ]ιο ]μοποῖας, υγίο ἀῑε ΤγαδΙᾶοη γοπι Απίαηρε ἆ65 ὔ. 1αἨτ- 
-. Ἱαπάοτί απ ομπο Βογγαηκοη ας τας ἆο8 ᾖομαηπος απ ἀθπῃ 

Ῥιτρῦειρ Ἱναβδίο, ππὰ ἆ.88 απο γνᾶμγοπά ἆατ Ζεῖε, {τν νγε]ο]ια 

-"4ἱο Ὠπαρ]ϊοϊαέ ἀετ Γευετ]είοταης Ὀετειρί Ιδί, ἀῑε Ἠδίίο απ ἀθτῃ 

Ῥετρο ραυσ Ἀυοεγπ]οροπά Εν ας ἄταῦ ἀε5 ἆοἴαππεν σε]ια]ίει 

πηιτάα, 80 πηπςς ἀῑο ἵπ ἀ4εγ Βίέαᾶί Ἰϊοφεπάο, ρ]εἴεμία]]ς παςῖι ἆἷο- 

Ἠαηπες βεπαππία Βαπ]ολ]κεῖί (μνῆμα πας Ὠϊοηγαῖας, Ππεπιογία 

πας ἨΙετοηγπιας, ῥαίοα παοὮ ἆαπι Ἰαξ. Τμεποῖας) αταρτϊπρ]]ο] 
: είνα» Απάσετες αἷς ἀαξ ἄταῦ Ῥεάεαίεί Ἠαῦθεπ ππά ἆαπῃ πΠΥΕΓ- 
ἤ ἀϊεπίει Ἰγεῖκε ζα ἆετ Ἐλτο ϱεΚοπππιεη βεῖπ, Εταῦτηα] 4ες οβαη- 

ι η68 Ζα Πεϊκεοῃ. Απί ἀἱο πταργϊηρ]ίομε Βεάεπίπηρ ἀϊθβες Τ,οεα]8 

| ποῖκέ ἀετ Ἰαέεϊπῖκο]ε 1,εποῖας ἀεπῆϊοει σεπας Ἠϊπ. ας ἴπι εἶπα 

Ῥακίῖεα Ιδί, 4ετ Οτί 4ος ΑΠεομιοάςρομεκάϊοηκίες ἀθς «ᾖοἨαππος, 

Ἰ8ί ἵπ βεἴπεπῃ ρτἰεομίδοµεπ Οτὶεῖπα] εἶπ ἨΓομημαας (απίεη Ρ. 240, 9). 
Ώα ἀἱε ϱαησε επιεϊπάε οἆει ἆοοἩ οἶπε 6το0586 Τετεαπιπ]απς 

βἰο]ι ἵπ ἀεπιδε]θεοῃ Ζαπι οΗοεάϊεηκέ ζπ5απιπιεηρείαπάεη Ἠαί, 5ο 

πι 65 ἆα5 Ἠαις εἶπεν τεῖεπεη ΟἨμτὶείεπ Ζα Ἐρ]εβαβ 6ΕΊΥΕΡΕΠ 
πεῖη. Επ οἶοπετ Ιδέ Ίεπετ Απάτοπίκας 6επεβεπ, Ὀεί πε]επεπι 

ήοἩαηπος βεῖη Οπατςι Ζα πεἨπιεη Ῥβερίθ (απίεῃ Ρ. 221, 9). Ἐτ 

Ἰαί εἴπεν Ὑετγα]ίετ οὔετ Βεπίπιεϊκίοτ (απίοπ ρ. 200, 90: οὐ, 19). 

Ὠθίπε τετείοτρεπε (αΜπ ταΏέ Ίπ οἴποπι γεγβἩ]οβδεπεη λαπδο- 

Ίεαπι, ἵπ Ἱγε]επεπι Ἐαππι ΓΠτ εἶπο ϱοεκάιεπβί]σ]ο Εεῖοτ 1δί (πη- 

ευ ρ. 251, τ8α-). Μαη Καππ ρ. 928, 90844. Κααπι απάετβ Υει- 

βίεμεπ, αἱ ἆάδς ἀῑε Ὑοτγεαπιπι]πης, ἵῃπ πγε]σ]οι ᾖομαηπες πας] 

ἀεπι Τοάε ἀει Ὠταβίαπα εἶπε Απβρτασ]α Ἰδ]έ, απ ἀεπικε]Όεπ 
Οµπίε βἰαβπάεί, ντο 6 εἰ νοτ]παι πηῖέ βείπεπι Ἡαπαπτίη πῃ- 

ἰατ]α]ίεπ Ἰαί ᾱ. Ἡ. ἴπι Ἠαπκε ἀθβεεῖθεπ. άντε ἆει Οτέ, πο 

ᾖοἼαηπες (οίίεβάϊεηεί Ζα Ἠα]ίεηπ Ῥῆερίε, εἶπ απάετετ ας 4.8 

Ἠαπς, ἵπ πε]οεπεπι ες Ζα πποΏπεπ Ῥῃορία, 5ο πῆτάε απο 4ετ Απ- 

{αης ἆςδ Ετρπι. ΥΙ απἆετε Ἰαπίοῃ. Ἐς γΏτάο Ἱείβεεπ, ἀα55 ϱΓ 

εἶοῦ απ 4εηπ Ψεγδατηπι]πηρεοτί ει; Ἐτῆάει Ὀερερεπ Ἠαῦα. Ὠα8 
Ἠαις ες Απάτοπίκας, ἵη πγε]ε]επι ΖοἸαπιος σα ΕΡρ]εβις ζα ΠΟἨΠΕΠ 

ππά ἀῑο επιεϊπάο βἰο] ππι η σα γοιεαπιππεῖη Ῥῃερίε, ἰδί νγᾶ]ι- 
τεπά ἆοτ πιενγ αἷς συγοὶ απτπαπάετίο, πε]ομαο 2ΐ8εμεπ ἆεπι 

βτιεσμίκεπει ππά ἆεπι ]αέεϊπίκεμεη Τ,οποῖας Ἰερεπ, 7ατ Βαθίοα 

«οαπμίς, αὔΌετ 56ποἨπ γοτ 260 Ζαπι μνῆμα Ἰωάννου Ρεποτάεῃ. 

Ίγίιε ἆάς ἨΗαας ἀο5 Οοτπε]ῖας ἵπ Όπεβατεα Ζατ ΖΦεϊῖί ἀ4ε5 ἨΙετο- 
ηγπηπς εἶπε Ἐἰτο]ο ΟἨητὶκά ποποτάεη ἵπατ 1): πε πιαη Ζατ 2εἴί 

4) ἴπι Ῥετίεπε ἄθει ἀῑε Ῥηρετίαλτί ἆετ Ῥαπ]α Ὀοαῖί Τοῦ]ετ ἀεβοτῖρε. 

Ῥα]αεβί. οκ βαθος, ΤΥ, Τ. ΤΙ ρ. 19. 



ω ομχνῃ -- - 

468 Τ]ιαοᾶοτεί ἵπ Οοἱοββαο ρ]αυρία ἆαδ Παις ἆαβ Ῥ]μϊ]σπιοπ που] 

ποΐροη πι Κὔππον 1), 80ο τά βἱοῃ ἆοοᾖ οτβί τουΒέ ἵη Εβρίδες 
εἶπο Τπγαάιῖοπ ἄρει ἀαδ Ἠομηπ- παπά Ῥτεβϊρίπαις ἆθβ 1 οἴαπποβ 

ογΠα]ίθη οἆςδε, ΊΠΘΠΠ ΠΙΑ ηβδοἩ Πεπίίραεπι Βνταιοι ας Ὀππαίτ- 

Ἠσμο γναἈτβοποϊη]σ]αετ Βπάεί, {οὶ ρεβρι]άεί Ἠαροῃ. ὨὈίος στα 

αΏον ἆππομ ἀἱο επδερίαπίδοἸο Ομτοπῖ]ς Ὀοφίαίρί, Ὠϊο αιπιοπίβοΏθ 

Ώεροειβείσαηρ (Θε]οςπο 11,109) ϱἱεθί Ζᾳπι οιβίεη οαμν ἀοβ Νοινα 

4επ Βαΐσ: αὐπέ οἱ «ἹοΛαππεπι αβοβίοὔιώ ᾖοο {εηπβογο ΥΕΠΙΙΒΙΗΗ 

ο ἴπδωία Πρ/εδιπι αἰφιε πι δι Πιοβρἰζι ΥΘΟΘΥΑΙΗΗΙ 69566. Ώ88 

πιάνο αἶπ δοπάθτρατθι Απβάτασις ἆαί[Ἡν, ἆαδ5 ομαπηπθϐ βΟΠΟηΠ ΥοΥ 

βοΐποπι Εχ] ἵπ Ερῃοβαθ ϱοποµπί Ἠα]μο. Ὑογρ]εῖομί πιαπ, ἆαββ 
ἨΗΙΕΤΟΠΥΠΙΠΒ (α. α. Ο. Ῥ. 21), πο 6 Τοπ ΒοβιοἩ Βοίμαπίεηβ 

ἀπτομ Ῥαυ]α οτζᾶλΒ]{, βἶο 498 Ααδάτισ]6 Ῥεάϊεπί Μαγίαε εἰ Μαγ- 

ίησε υἰάδέ Πιοδρέζίπι, 8ο ἀἨτ[ο Ίαν βεῖη, ἆαθα Ἠ]6ι ππίο ἀοτί αἶη 

Ῥοβπιπιίοϐ ἀἆπτοῃ ἆἱο Τταδιίου απββεπεϊοηποίον Ἠααβ ροπιθίηέ 

Ιδί. Ώ]ο ααπ{ Επβδορίας Ῥογπποπάο ΑΥΙΙβοἳε Βρίίοπιθ (Βε]οσπο 

Ἡ. 913) πιαοΏί ἀἱο Απββαρο ἆοι Ομτοπῖ]ς πΙομί ἀεπβίομοας, βίο]]έ 
βἱο αὖθι 5ε]ρείᾶπάϊροει ΠΠ: δὲ αοπισζιν ἠαθεζαί. ἴἵπ Ιοίπίονοι 

Ηιηβίολί Απιπιέ ἨΙογοπστηαΒ παῖς 1Ἠτ ἠρεταίῃ, γοτάσαΩἰοΏέ αΏοι 
816Ἠ ἆαβ, Ίγα5 8ΟΠΟΠ Εβοβίτς αο]ῦβί ροπιοίπί Ἠαβθη πηΠβς, ἆπτοῖι 

ἀἱο οτί: πι φια 0ε αἱ Πιοβρήίοίμηι εἰ απιἰσο απιαπἑἰβδίηιο8 

ή Λαθεῦαί (Ώομοοπο 1, 105). Ώϊεβο ἸΓοτίο Ππάση ίο] 2ἱοτη]ίο]ι 

βοπαα οἱ Δὐάϊας Υ, ο, παπά αΏβ6βδοἨη γοη ἆεπ οὔεπρ. ΙΧΣΧΧΝΥΠΙ 

αηπροἀσιίθίοη ἀπΙπάσηπ 1δί ϱ8 απ βἱοι ππατβο]αϊη]σ]μον, ἆαβς ΑΌ- 

ἀἱαβ ππά ἆαι Πηίθτρο]αίο: ἆθεβ Με]]ίας απᾶ ἨΗϊετοπγπιπβ βὶο απδβ 

ἀαπι Ιαίαοιηίβοπεη Πειοῖαθ ΦΕΠΟΠΙΠΙΕΠ ἸαβεὮ, αἱ ἆαδδ ΑὐάΐαβΒ 

ἀϊοβο γετοἰηἸε]ίο Νοίϊᾳπ απβ ἀαι Πεγοηγπηϊαπίβομεη Ῥοατρεϊίππρ 

4ει Οµτοηπῖ]ς Ἠοιαιββεβεομί Ἰαί. Ὠϊ ϱαοῃί Καῖπ Τ,οροπάσςηβοΏγοί- 

Ῥ6χ. ἵπ οἴποι 5ο ππογίκαγρον Οµτοπῖ]ς, Ζαπιαὶ ἆαππ πὶοΏί, ΥΤΕΠΗ 

ευ ἵπ οἶποι ἸΙαίειπίδοῃοη Πευογβείζαπρ ἀαικε]ῦαῃ βοἩτ{τ, ἵπ ἆθγθῃ 

Οπβίπα] ουν που] Ἠοπίο ἆεπ ραπ οεπερτεομεπάοη Αιβάτασ]ς 

Ππάσἃ, ππά ππεΙοῃο ον ἵπ ΡΊοβΒοπ Ὀπιίαπρ βἱοὮ απρεοϊρηεί Ἰαί, 

Ἰοβδοη/]]οἨ ἀαββε]ῦο Βπάοί. ΑΙ6ο απβ ἆαπι ]αΐ. Πεποῖαβ Ἰαί Ηίθτο- 

ΏΥΠΙΠΒ 8ο6ἶπ6η Ζ1βαΐ2: αὖετ ἀαι Ἰ«Ἴγπετο Ααβάτασ]ς ἆεβ Επδορίπβ, 

πγο]οπο ἆαεπ Απκηζρίαπρεριποί {γ ἀἱο Ἐπγίπποιπηπς ἆε5δ Ἠϊετο- 

ΏΥΠΙΠΦ Ῥοί, Ὀθρβαρί Ὑγεβεπί]οἩ ἆαβεοε]ρο, ΌὈαβ ᾖοβδρήοἴιώι (κατα- 

γώγιον -- ἔνθα καὶ κατήγετο υπίοη ρ. 221, 9) ἆθβ 1οἴαππθβ 

πναι οἵη Θεο]ς ορ]ιοδίφοιοι Τγαδίβον σας Ζοἱι 4ο Ειβορίας πε 

1) Ἐπεοάοτεᾶ οχκρ]αη, ορῖδί, Ῥαπ] οᾱ, Νοοθββε]ί Ρ. 711. 



3ου Ἠϊοϊόηγταπά, Ἐν Ἱναγ΄ οἵι κοβοάϊοπκήσλον θοὐάπάο;΄ υπά 
-ϱ8 ἴδί «εἩτ Ώερτοί{]ο, ο 68 Ἰδηρεί αἷς οἶπ μνῆμα, εἶπο Ί1έ- 

πιογία 468 ᾖομαππος Ῥεπεϊσ]μπεί ππά ϱε]οροπί]ίο απο {Α]5ο μοι 

{Ητ εοἶπο ἀταὐοκδείᾶίίο ρο]α]ίοη πνατάε 1). αν ἆοολ ἀῑεδες Ηαις 

ἀπτοη ἀἱο ἂἄ]ίεείο εοἩτὶ{Π]είε Τταάϊῖοη, ἀῑο Ασίεηπ ἀα5 Ἰοποῖας, 

πα 46η ΕΤΙΠΠΟΤΙΠΡΕΠ απ 4εῃ Ἰαίσίεη Τιερεηδίας ἆεβ Αροβίεῖς 

απ{ς Ιπηὶρείο νεγκπᾶρή. Ώα Ἰαία ἀῑε επιεϊπάα ἴμπ Ζαπι ]είσίοι 

Μα] ροεείηπ ππά ρο]ῦτέ γοη ἆᾳπ ἵνατ 6Υ ἵη βαεἶπο τα β]καπππηοΥ 

Εοβαηβεηῃ. ἈὨα5δ8 πιαη τοι ἀει Φεῖί εξ Ὠἱοηυγείας αεἶπ απάθτεΒ 

Ἠαις αἷξ ἆαάξ αγ Ζεϊί 4ος Τεποῖας ἀαβίτ ρε]ίοπάο ἆπτοῖ ἆϊοεα 

ΤγαδΙπον βο]ίο απεσετεϊομηεί ππὰ Ζαάπι μνῆμα Ἰωάννου αο]]ία 

βοπιαο]έ Ἰαῦβοπ, Ιδέ οΏσῃβδο ππγοτείεβθατ, αἷς ἆαδς πιαπ Ζατ Ζεῖε 

465 Ἰμεποίας ππα 190 οὖει ἀοοἩ νοτ 160 ἵπ Έρίμεκας πὶσμέ πιεὮτ 

5οΗίο ϱοπιβεί Ἠαῦοηπ, Ίο ποςμ 0 --- 60 ᾖαμτο Υοτπετ ἀῑο (ς6- 

πηεϊηάο αἰεῖ ππι 4επ Αροβίε] γεγςαπιπιε]ίο. 

ΟΕ πιαη ἀῑε Βίε]]ε ἀἱεξες ἠοβρίέοῖιωπ «Γοαγίς απἲ ἆεπα Ἠοι- 

Ώσει Βοάεπ νοπ Ερῃθδας πος εΏεπδο πας]μιγοίβοη Ἱκαπη, υθ 

ἀϊε Φίε]αε ἀε5 ἄταῦες: ἆαάξ βο]λεῖπέ εἶπο ππΏοβοπεϊάοπο Έχασα 

πα Βεῖη. ΑΡ6Γ αἴπο απάετο Έταρο πηιδ Ἠθαπίπγοτίοί πγετάση, 

ππΘηΠ γογείεμεπάε Ὀπίοτεπομαπρ ἆἀετ ερ]εβίδεπεῃ Π,οσα]ίαδϊῖοη 

πὶοΏί 4οτ Αὐταπάπης ογπιαηρφε]η «ο]]. ιο οτ]κ]ᾶτί ο5 αἶο], ἆαδφ 

Ίεπθς Ἠατς ἆε5 «ομαππας, Ἰε]ομες ποεἩ πας ἆ4ετ ΜΠίο ἆος 

4. «αμτπαπάετίς αἱ Βαθίῖῖοα εξ «ᾖομαππες Ὀεζείομπεί υατὰς 

οἆσι ἵηπ οἶπο φοἶσομα αἶοὮ νοτιγαπἀε]ί Ἠαίαο, απς ἀ4ετ Τταδιῖοη 

4ο68 5. «οαἰταπάρετίς νδ]ῖς γοτβεμπγαπάεν σα βεῖῃ αο]οῖηί; ἆαβθ 

η 4εη «αμτεῃ 404 ππᾷ 4498 πατ πος]Ἡ τοη εἴπεπι εἰπᾷϊβεη µαρ- 

τύριον Ἰωάννου, ἄεπι απ{ ἀεπι βομ]οβεῦεις Ὠεῖ Αγαβκι]α]ς ἀῑο 

Ἠεάε Ιδίρ Βίαά ἀθβεεπ Ἠῦτίέ πιαη γοηπ οἴποι Ματίεπ]ίτολο τα 
Έρμακας, ἵπ πο]είετ 5οπγοΏ] ἀάς Ὀ]απιοπίδοιο ΟοποΙ ν. 481 αἷς 

ἀϊε Βάπρειαγποάε γ. 449 σείαρί Ἰαί 2). Ζαρ]εῖοἩ ψητά γοηπ Ματία 

80ο Ρετεάεί, ἀά55 πιαπ πὶοΏέ 2υγεϊίε]ηπ Καππ, ἀῑο Ὑᾶΐει 4ες Οοπ- 

οἵ]ς Παῦθεπ ἀῑε τοη Ερϊρλαπίας πος] Ῥοεαηρίαπάεία Τγαδίᾶοη αἶσ]ι 

αηροεϊρπεί, ἆαάδς Ματία 7α ἆομαππες παςς Έρμεκα5 ϱεοπΙπΙθη 

ππά ἀοτί επίβεµ]αίεπ βαὶ (8. οὔεηῃ ρ. ΧΧΧ Αππι). Ὠίο Μα- 

4) Ρίο ππισεκε]τίε Επιφ]οκίαπρ Περί ἵπ ἄετ αγτίβ8εἸεη Ἰ,οσεπάθ νος, 
Ρὶε ἐαάϊβοπεΗ εομία ταὈερβί πο Ἰδί αποΏ ἴἩτ εἴπ ἀταῦ ἀθ5 ζομαππος, 

αὖετ σαρ]οἶο] ἀῑο Ἠδεία, γγοτῖη ος σεπο]πέ Ἠαί 8. οΌοετπ ρ. ΟΠΣ κα. 

9) Μαπαῖ ΤΥ, 14204: 1941: 1252: Ἡ, 1586: Υετπαπάίπηρεη ἆετ ΚΙτ- 

οἩθηνοίβ. σα Ἐρλεειδ ν. 449, αἲιδ ἆθπῃ Ὀγτίδεμοι ἄθειβείσί γοη ΗοΒΠΙΘΠΗ 

Ρ. ὁ, ὃ5: 82, 1. 
. 

κο 

Με. 



-- ΟΙΧΧ -- 

ο πἰοπ]«τοηο τα Ἐρπεβις Ιδί ἀἱο Υετκύγροιππρ ἀἶεθει Τναβιίο. 

Φἱο γηγὰ Ίπι ὁ, 491 νυοἀσι]λο]ί αἱ ἀἱθ ϱΊ0β86 Κίνοιο ἆετ θίαᾶ{ 

Ῥοσοϊο]ποί (Μαπαί ΤΥ, 19441: Υ, 156) ππᾶ ἀπτοῃ πἰο]ίδ απρεἀεπίοί, 

ἀᾳ98 βίο εὖσεῃ οιδί ετραιπί Β8εὶ. ΑπάτοιβοΙί βο]αῖπί ἆοομ οἶπο 

Ματιοη]ςγοῃθ απββδοτ]α]ῃ Ῥα]ᾶδίίπας νου ἆθπι Απβραης 468 4. ζαΏί- 

Παπάςιί αἵπ ππάεπ]ερατος Πίηρ 7α βεῖῃπ. Ὠῖο ζα Βρ]αβαβ ἹΚαπη 

Πιν οηἰδίαπάεη βεῖπ οἆθι ἴπγεη Ἀαπιεα ογ]α]ίοῃ Ἠαῦοπ, φοϊέάσπι 

πια 8ἱ6] αἰπρ]]άείο, Ματία βεί τοπ Λάοράνβομη πας] ΕΡΠΕΒΙΒ 

ρε{ο]ρί, αἰδο είπα πι Ιείσίεη Ὑϊατίε] ἀθβ 4. ζαΏν]απάςαιί. ἈΝαπ 

γογβδομνν]πἀεί αΏθν πι ἀἱθβε]ρο Ζεῖί ἀἱο ἵηπ ἆετ Βίαάί ϱε]ερεπε 

Βαβί]ϊσα οἆει Μεπιομα ἀ4θβ ομαππος παπά ἁαπιί ἀῑο Ὀαρ]οϊίᾶί 

46 ο οἸαηπορ]ίγοποη οᾶοι οἸαππθερτᾶθου. ΤοἨ βεμοα πἰομί, πα 

ΤΙΔΏ ἆθπι Μομ]ᾳβς βἱοἩ οπἰζίεηεη Ἰκδηπα: πίο ἆοτ «ομαππθϐ Υοη 

Έρ]εδις ἀῑε Ραρο τοτ/Ἡητί Ἠαΐ, αποἩ ἀἱο Ματία ἀοτίπίη σα ΡΤΊΠΡΘΗ, 

βο Ἰάπρί ἀῑο Ματιοπ]ίτοια 7α Ἐρ]εβαβ πι ἀαετ οπαππεβί«ίτομο 
η ἀει Βίαάί Ερῃμεβαβ ΖΠβ84ΠΙΠΙΕΠ: ππᾷ ἀαδ ρἸαίο]πεϊίρο Ὑεί- 

βο]ηγίηάση ἀἴοδει ππᾶ Απαπεμεη Ίεποι Ῥεάαιίεί, ἆαδβ ἀῑεβο 

βἱο] ἵπ Ίσπο γοιπαπάσ]έ Ἰαί Ὠϊῖο Ἰάεο ἀΐεβει ΕπιπΙοἰ]πηρ Ιδί 

Ἐ]αχ, βονγίθ Πιαη 8ἱοἩ οιἱηποτέ, ἆ48ς ἀἱο ομαπποβἰκίτομο ἵηπ ἆθι 
Ρίαάί αι Τγαάιοηυ αἱ ἀας Ἡομημαας ἆθβ ᾖομαπηθ ρα]. Ίῃπ 

βαῖη ἨΠαιβ αἱβδο Ἰιαί οημαππθ ἀἱο ἴἨπι απηγοτίαπίο Μαίου ἆοβι 

ΔΙ{ΘΕΠΟΠΙΠΙΘΗ, ππᾶ ϱϐ Ἰαί βἰοι ἵῃ Ἐρῃθαις πι ἀάδ ο). 400 που] 

οἰππια] πγὶοάςγ]ο]έ, ἵπαδ ἆομ. 19, 2 Ῥοπϊομίεί Ιδί: ἂπ ἐκείνης 
τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὃ μαθητὴς εἲς τὰ ἴδια. ἨὨϊθ8βεί πιγί]ο- 
Ιορίβομεη Ιά6ο πυἠγάο 68 αΏθι πΙοΠί αηίβΡγδοµθη, ΊΠΕΠΠ ἀἱθ ὁο0- 

Ἱαπηθβ]«ίτο]ο Ζοιβίῦτί, ππά οἶπο Ματίεπ]κίτο]ιο απ΄ ΙΠ16Ι Φί6]]6 

ετραπί υγονάεη πᾶνθ. ΌΏας γάειαρτᾶσ]θ αποΏ αἩζαβδείτ 4ειτ ἆα- 
πια] Ἱροτα]] γογαιβΖαβείσεπάεη Ρἱείᾶί ϱερεπ ἀἱο Βεπ]κπιᾶ]ετ ἆθι 

αροβίο]κοποι Φαϊι. ἸΤαΠτβδομεϊπ]οιεν 16ί 65, ἆα88 ππαη πης ἀοἳ 

αἰίεη Μεπιοτία 468 «ομαππεοβ οἶπο πεπο ΠΟ Ματία ϱρεπαηηίθ 

Κίποᾖο ἵπ Ὑοτρίπάπηρ ροβοίζί Ἰαί, οἆδι ππη οἶπο ἆετ πασΠβεπάθη 

ομγϊκί]ομαι Βου ὔ]]κεγαπρ Υοη Ερ]αδις οπίδρτοοπεπάο Ηαπρίκίτοιο 

7π Ραυνίπηση, Ίοπο Ζα ἀϊθβδοι αγγγεϊίοτί Ἰμαῦ. Ώοι Ἀαπιο 498 Θεο- 

λόγος Ἰηιβδίο ἆθπι πος]; Ἰθιίρογεη ππά εθεη ἀαπια]ς 4η Ῥορι- 
Ιαη](Δέ ταβο] αἰοἰσεπάθη ΝαΠΙΕΠ ἆοι Θεοτόκος Ὑοϊοποῃ. Ματίεῃ- 

Κἰτομθη Ζα Όαπον ρα]έ ἵπι ὅ. φαμτλιπάθτί αἱδ Ζοϊειεπ ἆαιτ ΟΥ/Ιο- 

ἀοχίθ 1), παπά Έρ]μερις Ἠ]αιέ Ζαν Τμεο]ορίο ἀαι ΑΙεχαπάτίπος. 

| 1) ΟγυΙ ἵπ ἆθντ οΏεπ Ρ. ΟΙΧΠΙ π.4 απρο[ητίοη Ἠθάο Ρ. 9δι καρί 

γοη Ματία: δι ἣν καὶ ἐν πόλεσιν καὶ ἓν κώµαις καὶ ἓν νήσοις ἐκκλησίαι 

ὀρδοδόξων τεθεμελίωνται. 



"Εΐη Βομεῖη ἀοι Ἱπιρίοίδέ αὖοτ ἵνα πὶομέ ἄπρεβ]ε]ι σα πιοίάση, 
4ᾳπ ἆθτ Θεολόγος Βεῖπ ἀταῦ παπά βεῖπε Κἰτεμο απ{ ἀεπι Βειρο 

ΝΟΥ 4ε6τ Βδίαάέ λαίίο, 
Ί/αηπ ϱ8 πετ]απΌί αοπίοη, ἆεπ Ῥ]αί Ὀοεχεϊεμπεη Ζα πο]ςη, 

πο ἀαάς Ἰομημαις ἀθς ᾖοϊαππον ροδίαπάοηπ Ἠαί, 5ο ἴδί ϱ5 γ]ε]- 

Ἰοϊο]νὲ ατ]ατπῦέ, απ{έ ἀοπι Ττιπιπιοτ{ε]ά νου Ἐρίθεας ἀεπ ΡΙαΐπ τα 

απεΏση, πο ππι 491 ππά 449 ἀῑε Ἠαπρικίτο]α ἀ4ετ Βίαάί είαπἀ. 

Μι ἀϊθβοπι πιᾶτο αὖὓοτ σαρ]εῖοἩ Ίεπει ᾳοίππάεῃ, Ἱπθηη ἀ4ετ ΥΟΙ- 

εἰελεπάε Ὑοεγαποῖ οἶπει Ἐπίιεκ]ππρερεδε]λϊομίο ἀετ Παπρίδᾶσ]ι- 

Ἠσλεν οἰιγίαΙο]επ Οπ]αβείᾶέίε τα Ἐρ]οκας πεί ϱαἩ7 πιδΙΙηΡεη 

Ἰαέ. Καππ ἀεγεεῖθο οἰπίρο Ἰ/αἰιτομεϊπΠολ]κεῖέ ῬεαπαρΓποπεῃ, 80 

πι ἆει Β]ες απγεγπιεϊἁ Πο] απ{ ἀἱε ἀ4επ ΚππείατομᾶοΙορεη 

τα(ηφε]]αβο Ώορρε]θαβί]ίσα 1), του πε]οπετ Ηῦδο]μ 2) {ο]βεπάε 

Βοκε]τείυππς ρὶεὈί: «ποτπο εἶπο ΚΙΤοΠ6, ἀίῑε ἀ4επ ἀῑεκει Ῥ[εί]ετη 

παςς σα βεἩ]θβδεν ἀπτειρδηρίς ρεπῦ]δέ ντατ, ππά αππ εῖ]θας 

Ἠϊπίογ ἀετεεῖθεη εἶπο Ζυγεῖίο εὈθηδο Ρϱτοβ8ε Βαθί]ΐσα, ἀῑε ΑΠ8εΘΓ 

ᾷοι Αὐδὶς πἰοΏέ σεπγΟ]υέ βεῖπ Ἰκοππηίε, πεί] ἀετεῃ ΒεἰίθηπιαΠεΓη 

τα 5εἩπγαςὮ ΡΕΥΕΒεΠ πᾶτεπ.” Βο]ίε ἀῑο γοτάςτε, πιαξεῖτει απ{- 

εεβϊμτίε, αἶδο πποβ] ερᾶίετ απρεραπίε Βαφῖ]ϊοα π]ομί ἀῑε Ματίει- 

Κίτε]ε βεῖπ, ἴπ πε]εμει ἀῑε ΟοπεῖΠεη τοη 401 ππά 449 ἰαβίεη, 

4ϊε Ἰήπίετε αὖετ ἀῑε ἄ]έετο Βαρί]ϊσα ἆεΒ ᾖομαηπες οἆες αἶπ πιῖέ 

ἀεγεεῖθεῃ Σπ5απιππεημᾶηρεπάετ Όπιῦαα  Φο]με ἀϊεεε Κίτομε ἀϊε- 

5ε]ωαο βεῖη, πγε]ε]α Τα ἀετ Ζεῖ, ἆαπ ΤΗ. πι ἀἱθ εἴερεῃ ΚΙΤτεΠεῃ 

Ακίεπα Ὀθαπο]ία, εἰπζπςίττεηι ἀτο]μίθ, ππά βοΠίο ἀΐθδε πτκ] ο] 

ἆαπια]ς νου τίεεπενπ ἀ4ετ Ὀπιρερεπά Ματκαεκίτοηο ϱεπαππῃέ Ἱγοτ- 

41) Απ ἆεπι Αάἱοτδοπεη Ῥ]απ -- Ε. -- Ἐακεποτ, Ἐρῃθβας Ρ. 152: 

1ὲ ἐς α υετη εωγίοις απ πίφμε επαπιρ]ε οἱ α ἄοιδῖε εἶμαγε]. Τῆιο φγοί- 

πεᾶ ναιῖέ ἐπ λε οεπίγε οἱ λε πανε, ἴλιε δἰᾶε αγε]ες οἱ τοληε]ν Ίοεγε Ὦτο- 

Ὅ δΡαδῖν ἄεεογαίεᾶ οι οοἴιππες, ἀεποίες απ εατῖη Ρεγὶοᾶ οἱ εοπεἰγµοίο. 

Τ]με απ οἱ νε ειτε] ἐς ἀἰγεείεᾶ ἐο εἰπίεεη ἄεργεες εοιέ] οἱ αοεδέ; Ὀιέ 

Εμ ἐς ρτοῦαδῖψ αοεἰἀεπἑαῖ, ἔνε εἶμιγε] Ὀείπφ ρ]αεεᾶ ρατατεῖ τοι αἲῑ ἴἶιε 
οἵνεγ δι]άίπφε οἱ ἴιε οἰέψ. 8δοπιε ἰᾷεα πιαν ὂε Γογπιεάᾶ οἱ ἴλιε ἴπηπεπδε 

δίζε οἱ ἴπε ωζάίπφε οἱ Ερ]εδις, Ὁψ Ἰοο]λρίπα αί ἴἶιε φεπεταῖ Ρίαπ απᾶ 

εοπεἰάεγίπᾳ ἐλιαί ἔλε πανε οἱ ἐς οἶμεγε], τοηε]ι ἔἶμεγε ΓΟΥΠΙς 80 ΠΙΠΙΡΟΤΥ- 

ἰαπέ απ οὗ ]εσί, {8 εφιαῖ ὧι αοἰᾶξλ ἐο ἔλε πανε οἳ δὲ. Ῥαμῖς. Ιέ ἐς εοπ- 

δἰγιςεεᾷ οἱ Ὀγίείαιοοτ. 

2) Ηϊῦυαομ, ἀῑθ αἰοΏτίκέ]επαῃ Ἐίτοπεη 1862. Ζεϊεππαηπρεη Τα{ε] ΧΧΧΙ 

Ντ. δ---11, Τοχί 8. 8 ἔ. πι εἸτοπο]οβίδεμει Ὑεισεϊο]ηῖς ψητά ἀἱο Κίτοιε 

αἱς Ντ. 104 ππίοτ ἀῑε Ρειᾶπβρ πι 600--Τ60 απζαβείεπάθη ΚἰτολεπΏαῃ- 

{επ ρερίε]]ε, 

ω 



- οσασαη -- 

ἆαοη ϱοἶπ 1), 8ο πιἡββίο Πίου αΏθιπια] οἶπο Ὑογίαιβομαπρ γοη 

ομαππθς Ματοιβδ ππά οηαππθ Ζερεάαεϊ κίαίἰρο[απάσηπ Ἠαβοῃ, 

ππιροἰκοητί υγ]θ ἵΠ ἆογπβα]6πῃ (8. οΏεῃ ρ. ΟΧΣΧΧΙΥ Π, 4). Ζα ἀεπ]κοῃ 

ππά Ζα 8Β4Ρ6Π ρἱαρί ἆαπι Κεηποτ γἱθ]]οῖομί απο] ἀῑο Απραῦο γοπ 

ΗΝρβομ: Βαϊ ἀει Ἰπαϊεη Κἰτολο Ππάση 8ἱ6Ἡ πα ἵπ ἆοῃ Ἐο]κοι 

4ον Α0εὶς Ύπερρειπ, ἀἱοθ αΏαι 8ο οηΏρο βἰπά, ἆαββ αἷο Πδε]βίοηβ 

ἀαζα ρεάϊεπί Ἰαβοη πιόρεῃ, πι αὐί ἀῑο Ώασμαπρ Ἠϊπαι{βίεἰροπ 

Ζα Ἰόπποπ.“ ΕἩπτίο ἀἱο Έναρρο 7αι Ἰομπαηπρ ἆαφ Βἰβομοίς, 

πε]ο]ο Ἠῖεν πο ἵπ ΑποσΠΙεΠ 2) ἵπ βαπᾖσ]οπι Ζ4βαπΙΠΙΕΠΗΑΠΡ 

πηῖς ἆ6γ ΚΙτο]ε ϱοβίαπάθη Ἠαβοη παρ Οἆοτ Ὀερίο]ί οἶπ Ζβαπη- 

ΠΊΘΠΠΑΏΡ πε ἆαπι αἰίοῃ Ἠαις ἆας τείοποπ Απάνοπιικας, ἆσπι 

Ποβρίοἶαπι ο οαηπ18 

1) Βοαἱ Εαοποτ Ἱ.]. νου ἆθπ ρ. ΟΙΙΧΧΙΠ. 1 πἠρειιοϊίθη Ἰονίεῃπ. Ώαβ 
Βιο] νον Οπή βίθΠί παῖ πἰολὲ σπα ἀθὈοίθ. Ίο οτρτοῖίο ἀἱο (19οθροῃ- 

ποῖε, Πΐοι πὶολέ πα αιβπᾶτάροη Ἐτουπάθη, νγθ]ο]θ πηῖο] ἀπτοι ΜΙΜ]ιο- 

Ίπηρθη αἲδ Ἠϊθς πὶοπί νογπαπάθηση Ῥΐομοτη απίογβε(πί Ἰαῦαῃ, Ἰουβ]οὮ 

ᾷ11 ἀαπ]θη, βοπάθτη γη απο] ἀῑο Επίδομα]άϊσαπρ βοἶο]οτ 1.686Υ 7 οτλί{έθη, 

πθΙοΠθ ἆαταπ ϱογο]ηπί βἰπᾶ, οἶπθ ϱΊΟβ8Ο ΟΠεπί]οπο Β]θ]οίμπεῖς σας Ἡαπᾶ 

Ζα Ἠαβθη. Αἱἱο Βήσμου, ποτ πιᾶη ιηῦσ]ομθι Ἰηοἱβο Ἠαίμ Ππάθί, ΙκαηΠ 

ΠΙΩΠ Βἱο] πὶοπί γοη αιβγᾶτίσοη Βϊρμοί]ιεκοη ΚΟΠΙΠΙΘΠ Ίάββοῃ. ἡΜΙί ἆθῃ 
1 οκεη ἆειτ Ἰήθβδίραπ ΠΙΠΒΒ 68 αἴιοι οπίβολα]άϊρί γνοτάρη, ἆαββ πὶολί ΙπΙΘΕ 

ἀἱθ Ῥοθρίοεη Αιιβραῦοη ἆθτ Κἰτο]οεηνᾶίου, οἰπῖρο Μα]ο αιοἩ Μίρπον Ναο]ι- 

ἀτπσοκο οἴετί αἶπά. 

9) Ετδ. Ἡ. ο. ΥΠ, 90, 19: ὁ τῆς ἐκκλησίας οἶκος, Ὑθ]σο]θν ἆθι αὉ- 

Εοβείζίο Ῥαπ]πβ νοη Βαπιοβδία πὶοβί τᾶῦπιθη πγο]ίθ. 







Πράξεις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 

Ἰωάννου τοῦ Φεολόγου, συγγράφοντος τοῦ αὐτοῦ 

μαθητοῦ Προχόρου. 

Ἐγένετο μετὸ χρόνον τινὰ μετὰ τὸ ἀναληφθῆναι τὸν κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τοὺς οὐρανούς, συνήχφησαν πάντες 

οἳ ἀπόστολοι εἰς ΓεῦσημανῇΏ, καὶ εἶπεν Πέτρος πρὸς αὐτούς: 

Υινώσκετε ἀδελφοὶ, ὅτι ὃ κύριος ἡμῶν καὶ διδάσκαλος διαθήκην 
ἡμῖν ποιησάµενος ἐνετεί]ατο ἡμᾶς πορευθῆναι εἲς πᾶσαν τὴν 
οἴκουμένην καὶ κηρῦξαι καὶ βαπτίσαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 

Ηραξεις-Ιροχορου Ὑ: 8 Φεολογου εὔθπβο Ρϊ, ἆππη συγγραφεισα (1) Ἆ 

παρα Ίἴροχωρου ενος των επτα διακονων αποδοὔεγτος αυτου Ιωαγνη υπο 
των αποστολων, ΑπΙ]ᾶηρο απ ἀἶθδο Ἐοτπι ἵπ Ρ, ἴπι οοᾱ. σα ἨΜοφαῖπα, ἴπι 
γαάῑο. 1190 τ. ἴπι ΑπιζτοἙ. (5. ἀϊο Εἰπ]εϊεαπρ); εἶπα απᾶετε Ἐοτπῃ, πε]εῖιθ 
πιαηηὶρίαεἩ αὈρεᾶπάετί ἴηπ Ρ2 Ρατ. 525 ο πιῖ πι ν τί αἶε]ι Ππάεί, Ἰαυἱεί 
Ῥεῖ ϱ 80: περιοδοι ητοι Όαυματα του αγιου ενδοξου χαι παγευφηµου 

αποστολου (ωαγγου του Όεολογου χαι ευαγγελιστου συγγραφεισαι παρα 

προχωρου µαδητου αυτου εγος των επτα διακονγων αγεψιου στεφαγου του 
πρωτοµαρτυρος. Εϊπε ἀτῖίε Ἐοσπι, πο γγε]εὮετ Νεαπάεις Τ1Εε] Α εἰπ]]ε]ι- 
Κεὶι Ἰαῖ, Ἰαυτεί ἵπ Ῥ3 πι: προχορου (προχωρου Ε3) ενος των επτα δια- 
χονων µαθητου Ύγεγονοτος (ωαγνου του Φεολογου περι των (--- αυτου Ε3) 

Φαυματων χαι του χηρυγµατος συγγραφης τετου ευαγγελιου και της αυτου 

"µεταστασεως | 1. µετα χρονον τινα Υ ν πι} γαϊ. 1190 (οξ. Ρ τ. ἀῑθ ἨΤεπετ 
Η». Ρεῖ Ιιαπιυείς εᾱ. Κοῖῖατ ΠΥ, 298: ησαν οι αποστολοι παντες εν Ἱερου- 
σαλημ προσκαρτερουντες τω λογω του Όεου χαι τη διδασκαλια χαι ταις 

προσευχαις. µετα δε χρονον τινα συνηχθησαν): 2ΝΡΙΡ2ΡΕ5 πα ον{1Τ,] 
2. χριστον Ὑ Ν Ρ3 γί: --- τον υιον του ὃεου ΡΙΡ2Β 1, (1 ἄῑεί οὐοῖ) | 

δ. ηµιν ΥΟΙ ποιησ. ΝΡΙΕ2Β: χαι νυν {- καινην) Ὑ, ἆαπηπ αὓει ηµεν 

Ἠϊπίες ποιησαµενος, Σ διαῦδ. ηµιν ποιησ. Ρ | 5. ηµας Ὑ: ηµιν ΡΙΡ2 ν τί 

πι Ρ, του ο πι, Σ ΝΡΕ | 6. και κηρ. ΤΡΙ ο πῖ γ Ρ; του χηρ. 3, χηρ. 

τί, διδαξαι ΝΡΟ5 πι} | βαπτισαι ΡΙΡ2Ρ5 ϱ πιῖ ν γί: αυτους --- Ἡ, παντας 

{- ΝΡ2 πι, παντας τους πιστευοντας Ῥ ἱ το ΥΟΙ ονοµα Ἡ. ἀἱθ ἀτεῖ του 

ΥΝΡ'! είο,: Σ ν πΣ νί | ονοµα: ονοµατι ΠᾶςἨ εις το Ἡ 
43 
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καὺ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἐπιφοιτησάσης γὰρ τῆς 

χάριτος αὐτοῦ εἲς ἡμᾶς πάντας μηδὲν ἕτερον ζητήσωμεν εἰ μὴ 

τὸ κελευσθὲν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, καὶ μάλιστα ὅτι 
καὶ ἡ µήτηρ ἡμῶν πάντων μετῆλθεν τοῦ βίου τούτου. δεῦτε 

οὖν, ἀθδελφοί µου ἀγαπητοὶ, τῇ χάριτι τοῦ φεοῦ ὁδῶμεν 

ἑαυτοὺς ἐπὸ τὴν ἐντολὴν τὴν ὁρισθεῖσαν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἡμῶν 
διδασκάλου ὅτι ,,ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἓν 

µέσῳ λύκων" γίνεσθε οὖν «φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι 
ὡς αἱ περιστεραί-. οἴδατε γὰρ ὅτι ὃ ὄφις, ὅταν τις Φέλη 
ἀποκτεῖναι αὐτὸν, ὅλον τὸ σῶμα παραδίδωσιν καὶ τὴν κεφα- 
λὴν αὐτοῦ κρύπτει. καὶ ἡμεῖς οὖν θάνατον καταδεξώµεθα καὶ 

1. επιφοιτησασης . . τής χαριτος Ῥ! ο νυ: επιφοιτησης πιὶ, έµφοιτη- 

σασης ΠῃΣ, επιφανησης Ὑ, επιφοιτησασα . . ἡ χαρις Ε2ΡΟΝ πα, νἱα]]αίο]ιέ 

Ῥαὶἱ Ῥτοσβοταβ πολύ ιππιῦβ]οἩ. Ἐϊπο Οοιτεσίατ Ἰοίπίοιοι ΙΑ ορί Ρρ 

(προτρεπεται µηδεν ετερον ζητειν ατλ.) | 2. αυτου ΥΡΙΡ2ΡΒ: του αγιου (-]-αυ- 

του ϱ) πνευµατος ΝΡΣ Ρ | εις ΡΙΡ2Ρ5Β: εφ’ ΥΝ | παντας: 12Υ αἰ]αίῃ | µηδεν 
ΡΙΡ2ΕΒ Ρ: ουδεν ΝΡΟ πιδ, τι µη Ἠπίθι ετερον Ὑ, ἀἱοβοι α]]είῃ επιζητησω- 

μεν | ὃ.ημιν ΥΝΡΙΡ2ΡΣ πῃΣ πι (4οο] 1βί Απιρη, ππάεα(]ο]): λ οπιῖν | 

υπο ΥΡΙΡ2Β: παρα ΝΡΣ |τ. διδασκ. ΝΡΟΙ, (Υ - ηµων, ν 2 ημων): τ. 

χυριου ημων και διδ. Β! ο πι], τ. κυριου χαι διδ. ηµων πληρωσαι Ε2 | 

χαι µαλιστα ΎΡ]: µαλιστα δε ΠΙΣ ν, µαλιστα 2 | 4. ημων παντων Υ: 

παγτων ημων }Ὑ, του κυριου παντ. ηµων Ρ! πι. αυτου Ἐ2 (8. ἆΏοι πᾶσλῃαίθ 

Νοίθ) | του βιου τουτου Ὑ: του βιου Π1Σ, τον βιον Ῥϊ, τον βιον τουτον 

ν 2, ἀ4θβθ: -ἷ- μαλλον δε η κοινη µητηρ παντων ηµων και των µελλον- 
των πιστευειν εις αυτον. Ώεη Ρ8ΠΖ6Π Β8ί4 ΥΟΠ και µαλιστα 4η 2ΝΡΤ, 
6 πι | ὂ. µου αγαπητοι ΥΡΡ2 ο πιῖ γ: αγαπητοι τί Ῥ, µου πιΣ, ΣΝΡΣΙ| 

του Φεου ΎῬΡι ο πι ΤΙΣ γ: της οµοουσιου τριαδος ΝΡ2ΡΣ νι, ἐγὐπίαξἰς Τ., 
του αγιου πνευµατος Ῥ | ϐ. τ. οριόθεισαν Ὑ: τ. ϱρηδεισαν ο πιὶ τῃΣ γ, 
Φοθεισαν Ρ! Ῥ2 ῥ τί, την λεγουσαν Ν, ην ειρηκεν Ὦ3 πι | ημιν ΥΕΙΡ2Ρ2 
ν τί πὸς » Νο ππῖ πιΣ| υπο --- διδασκαλου ΎΡ'Β: υπο του κυριου ημ. 

και διδασκ. ειποντος, 2}, ἄλη]οἃ ρ νί, "» ΝΡΣ| 7. οτι ΥΝΡΙΕΒ: |» Ρ2 

Ρ5 νί | εγω: "» Υ α]]οῖη | αποστελλω: πι Ύ αποστελω | δ. γινεσθε ΥΡι 

Γ2Β: εσεσθε ΝΡ’ πι | ως οι Ρ'Ρ5 ο πι ν Ρ: ωσει ΝΡ2 τὸ τί, ως Υ | 
οφεις ΡΙΡ5 ο πιὶ πιΣ ν Τί: οφις ΥΝΡΣ Ρ | 9. ως αι περιστεραι: ὠσει 

περιστεραι ΠἩΣ ΠΙΣ, ὠσαν περιστερα παν Ὑ | οιδατε γαρ Ἡ (βεδομτίεῦεη 
ειδατε) οἳ Τ, (πού υοδί οδἐ): οιδαµεν γαρ Ῥὶ πι} ν, και γαρ οιδαµεν 

Ἐ2, και οιδαµεν Ῥὸ ο πηῖ νί Ρ, '»Σ Ν| οταν ΥΡΙΡΣΒ: οτε ΝΡΣ τὸ | τις 
Φελη (οἆθι Φελει) ΥΡ2ΣΡΟΝ Ρ: 8εληση τις Ῥϊ ο πιὶ πηΣ, Φελη τις ν, πι 
Φελει τὸ | 10. αποχτ. αυτον ΥΡ'Β: αποκτ. τον οφιν Ῥ2, τουτον αποκτ. 

ΝΕΟ πι | παραδιδωσιν (ο86ἵ -- σι) ΥΝΡΙ ν νί πι: προδιδωσιν 2 
(άΐ686Υ ὃά αυτου) ο ΠΣ, προδιδει Ῥ3 πι | και την ΥΝΡΙΡΟ πι πιὸ γ: 

την δε Ῥ2 ο πι Ῥ| Ί1. αυτου: ὺ» παν Ν γί | Φανατον ΥΡΙ ν πὸ: αγα- 

πητοι ὃς ΝΕΡΣ ο πι] γί, αδελφοι Ῥ, αγαπητοι µου αδελφοι ῬΣ | κατα- 
δεξωμ. . . . αρνησωμ. ὙΡι θἱο.: καταδεξοµεθα . . . αργησοµεῦα ΝΡ2 



Γριστὸν μὴ ἀρνησώμεθα. ὅμοίως δὲ καὶ αἳ περιστεραὶ διὰ πολ- 
λὴν ἀκακίαν τῶν ἰδίων τέκνων ἀποστεροῦνται καὶ τὸν ἴδιον 
δεσπότην οὐκ ἀρνοῦνται. οἴδαμεν δὲ ὅτι προεῖπεν ἡμῖν ὅ δι- 
δάσκαλος ἡμῶν καὶ κύριος: ὅτι ,,εὲ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 
διώξουσιν’.. πολλαὶ γὰρ θλίψεις ἡμᾶς µένουσιν, ἀλλ’ ἔστιν τὰ 

ἀποκείμενα ἀγαφθὰ τοῖς Φλιβομένοις διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. “πο- 

κριθεὶς δὲ Ιάκωβος ὃ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου εἶπεν' καλῶς, πάτερ 
Πέτρε, φρόντις σοί ἐστιν περὶ τούτων καὶ γὰρ καιρὸς ἀπαιτεῖ 
τοῦ ταῦτα γενέσθαι. Ὀΐδατε δὲ πάντες ὑμεῖς, τί µοι ἐρρέθη 
ὑπὸ τοῦ ἡμῶν διδασκάλου. καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν ' πάν- 
τες οἴδαμεν, ὅτι ὧδε ἐκληρώφης καὶ οὐ δύνασαι ἐξελθεῖν τὴν 

πόλιν ταύτην. ἔβαλον οὖν κλήρους, καὶ ἔπεσεν ὅ κλῆρος τῆς 
"ἀσίας ἐπὶ Ἰωάννην, καὶ βαρέως ἤνεγκεν περὶ τούτου καὶ στὲ- 
νάξας τρίτον καὶ δακρύσας ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσε- 

1. χριστον ΤΡΙΡ2ΡΣ ο πῖ ῥ: πατν Χ τον, πατ Ν τληναι, πας τη 

σσ χαι χρ. µη αρν., ΠᾶΣ νὲ Ἠπί ἄθπ {οἰσεπάει Βαΐσ ἥθετ ἀἱρ Ταιῦθη γοτ 
ἀϊθβο Αποτάεταπσεη ροφίε]ξ: πιτ 1, --- φιί εδέ εαριμέ ποδίτιω | δε ΥΕΡ2 
γι: Σ ΝΡΙΡΟΒ | αι περιστεραι: πιτ Ἡ η περιστερα | δια πολλην ακ. 

ΥΡΙΡΒ:. ον ΝΡ2ΡΣ πιΣ| 9. τεχνων: πι Ἡ νεοσων | αποστερουνται ΝΡΙΡ: 
6 πιὶ: στεραιουται Ὑ, στερουνται Υί, στερισκονται ρ πιΣ (--- ϱησε --) ν, 

υστερουνται 3 | 9. αρνουνται Ῥ2 ν πιΣ Ρ: αρνατε Ἡ, απαρνουνται ἘΙΡ2Ν 
ο πιῖ | οιδαμεν --- οτι Ῥὶ ο πιῖ πιΣ ν (ἀἴθ8ες ο ΤΟΙΓ χυριος): χαι γαρ 

προειπεν ηµιν ο χυρ. και διδ. ηµων οτι Ἐ2, οιδαµεν γαρ οτι παρων ειπεν 

(παρηνεσεν Ε3) ηµιν . . . « λεγων οτι ΝΡ΄/πΙΣ, χαι παλιν ο αυτος χυριος 

και διδ. ουτως σοι λεγει Ὑ | 5. γαρ: Σο πιΣ | ηµας ΡΙΡ2ΒΥ (ἀ1εεος 

Ἠήπίετ µενουσιν): υµας ΝΡΣ | τα ΥΡ'ΡΟΒ: '» Ν, 6απζ αὈπεϊε]οπά Ρ32 | 
6. αγαθα Υ ρ τί 1, ΡΕ! (Ἠ]πίετ θεου, 8ο απο] πηΣ, άασερεπ ο πιῖ Ἠϊετ ποῖε 

γοταπ{σεμεπάεπι εν ουρανοις): ΄» ΝΡΣ πι' ν | 8λιβομ. ΥΡΙΡΣ πιΣ ν νί: 

υποµενουσι πα , | ονοµα αυτου ΝΡ3 Υ: αγιον ὃς Ὑ], το αγιον --- οπιϊ 

γί, ονοµα ὅεου π", ΟΥ. του Όεου Ῥϊ | Τ. πατερ ΥΡΙΡ5 ϱ τη πιΣ γέ: ειρηκας 

Σς Ρ2 Ρ (4ἴεβει αὓετ αχυριε µου), ο» ΝΙ, ν | 8. φροντις σ. εστιν: ΠΠ 

Ν Φφροντιζεις | τουτων ΥΡ'Ε2 πῃΣ γί: τουτου ΝΡΣ ο πι ν | γαρ καιρος 
ΥΝΡΙ γί: γαρ χαι ο χαιρος Ἐ2 πηῖ πῃΣ ν, γαρ ο κ. 6, 9 καιρος 2 | 9. του 

ΥΝΡ2ΡΟ ο πι γί: ΣΡΙ πιΣ Υ Ρ | οιδατε --- διδασκαλου: ο» Ρ2] δεν 

ο πι γί Τ,: και Β5, |» ΝΡΙ πιΣ πιὸ ν | υµεις: » οπῖ | ερρεδη ΡΙ ο νέ: 
Ἱερρηύθη πὶ πι, ερεῦη ΥΝβὸν | 10. ηµων διδ. Ῥὶ πι Υ: ηµετερου διδ. 

ΝΡΣ πι”, κυριου ημων χαι διδ. Ὑ ο παῖ, χυριου νί Τ, { και --- ειπεν: χαι 

ο ΤΙ. εφη προς αυτον αδελφε Ιακωβε πατ 2 | παντες οιδ. ΝΡΙΡΣ ο πῖ ν 

γε: οιδ. παντες Ὑ, υμεις (5ἵε) παντες οιδ. Ῥ2, παντες ηµεις οιδ. τη} | 

11. εξελθειν: --- ουδε καταλιπειν ην παρα του χυριου και διδασκαλου 

ημων κληρον ειληφας, την πολιν ταυτην. εβαλον οὖν χληρους το που εκα- 

στος απελθει και χηουξει Ε3 | 19. εβαλον: εβαλεν πι} | 14. τριτον": 2 ΕΡ3| 

προσωπον Ύ γί: αυτου επι την γην ΝΡΙΡ3 ο πῖ, επι την γην Ρ2 πηΣ, 

επι γην ν 

ευ] ” 
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κα τες 

κύνησεν πάντας τοὺς ἀποστόλους, καὶ Λλαβὼν αὐτὸν Πέτρος 

ἀπὸ τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν' ἡμεῖς 
πάντες ὡς πατέρα σε ἔχομεν καὶ στερέωμα πάντων ἡμῶν τὴν 
σὴν ὑπομονήν' καὶ τί τοῦτο ἐποίησας καὶ ἑτάραξας ἡμῶν τὰς 
καρδίας; καὶ ἀποκριθεὶς Ἰωάννης μετὰ δακρύων καὶ στεναγμῶν 

πικροτάτων εἶπεν" ἥμαρτον, πάτερ Πέτρε, ἓν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ καὶ 

µέλλω κατὰ «φΦάλασσαν κινδυνεύειν' ὡς γὰρ ἔπεσεν ὁ κλῆρος 

τῆς ᾿4σίας ἐπ ἐμὲ, βαρέως ἤνεγκα καὶ οὐκ ἐμνημόνευσα τοῦ 

διδασκάλου ἡμῶν εἰπόντος, ὅτι ,,καὶ αἳ τρίχες τῆς κεφαλῆς 
ὑμῶν πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσὶν, καὶ µία ἓξ αὐτῶν οὐκ ἄπο- 
Λεῖται”'. δεήθητε οὖν ὑπὲρ ἐμοῦ, ὅπως ὅ Φεὺς συγχωρήση µοι 

περὶ τούτου. οἱἳ δὲ ἀναστάντες ἅπαντες ἔστησαν κατὰ ἆνα- 
τολὰς καὶ ἠτήσαντο ᾿]άκωβον τὸν ἀδελφὺν τοῦ κυρίου ποιῆσαι 

εὐχήν. καὶ τούτου γενοµένου ἠσπάσατο ἕνα ἕκαστον κατὰ 

1. παντας Ἠ6υ ΧΥΝΡ2ΡΣ ν νί Ρ: Ἠπίθγ αποστολους Ῥὶ (9) ο παὶ πιΣ| 
λαβων ῬΙΏ2 ο πι ν νί Ῥ: λαβοµενος ΝΕΡΟ πι, λαµβανη Υ | Πετρος 

ΥΝΡΟ ν τί πΣΠΣ, ο Χ ῬΙΡΣ ο πὶ Ῥ 2, αυτον ΥΡΙ (41686ςΓ γοη ηγειρε 

απ΄ ἄπτο] Ἀγνοϊῖίο Ἠαπᾶ οιρᾶηζθ Ῥὸ ο πηῖ ν τί: Σ Ν πιΣ, ΠΙΘΠΤΘΙΘΒ 

Ρ2 | ὃ. παντες ΥΡ2Ι, νι: 'Σ ΡΙΡΑΝΒ | την σην υποµονην Ρ3 ο πιὶ οἱ Τ;: 
της τα (Βἱ06) υπομ. Υ, πατερ Ιωαννη -ἰ- ΡΙΝ ν πι, ηγουμεθα πατερ 

Ιω. -ἵ- πι2 Ῥ, η ση υπομονη υπαρχει Ὦ2 | 4. τι τουτο επ. ΥΡ2ΡΣ ο πι]: 
τι επ. τουτο Ν νί, ο εποιησας ΡΙ πιΣ ν, φαιά ἐφίζων }εοίἰδέ Τ, | και εταρ. 

Υ ο πΠ] γί: ταραξας ΝΡΣ, ταραξαι 2, εταραξεν Ρ! πι», νυν εταραξας ϱν| 

ῦ. και αποχ. ΥΝΡΙΡΣ πΙΣ πῃδ ρ ν τί: αποχ. δε 2 ο πι | Ιω. ΥΝΡΙΡΣ γ. 

ο Χ ο πιῖ πιΣ Ρ | στεν. πικροτατων ΥΕ! πῃΣ: στεναγµου πικροτατου ΝΡΣ" 

ο Πὰ ν, στεναγµων 2, πιθµιθιθς Σ νύ Ῥ | ϐ6. πατε ΝΕΙΡ2ΡΟ Β 
1: ο» Υ νι | εν -- ταυτη ΥΝΡΣ: δεν Ρὸ οπη!, εις την ωραν ταυτην 

Ῥ! ν, ως την ω. τ. πιΣ πιὸ | Π. κατα Φαλασσαν ΥΝΡΙΡ2 (Φαλατταν) ν νὶ 

πι ϱ: εν τη ὃαλασση 6 πιὶ πιΣ | κινδυνευειν ΥΕ; Ὦ νί: κινδυνευσαι επι 

πολυ ο πιὶ πι, κιγδυνους µεγαλους (πολλους Ρὶ ν τὸ) Φεωρειν ΝΡΙΡ: 
ν πὸ[ως: πατ Ύ οτι | επεσεν ΥΝΡ2Ρ5 ο πι! πιδ νὲ: ηλδεν Ἡ. βο[οτί επ’ 
εµε Ῥ! ν πιΣ | δ. ηνεγκα ΥΕΙΡΒ (41οἨ ν) νί: περι τουτου ΝΡΟ πηὸ | 

χαι ουκ εµνγηµογευσα (Υ εμνηµονευσον): ΠΙ νί εμνησύην γαρ, πγοπιῖέ 4ϊε 

πηπίθι ἄθη Ῥοϊίαρει αΏροάτιο]ίο Ἐρίδοάο οἰπρε]αίίθί ντα | 9. διδ. ημων 

ΝΡΣΡΟ πιΣ πι γ: χυριου και Χ ΥΡ2 (ἀἴ686Ι κυ. ημων) Σο πι] | και Ν 
(ΥοιἩθς οἱ, απι Βαπᾶ οτι) ΡΙΡΣ (5 αι) ΡΕ: » Υ | 10, υµων: ημων. 
πἩς Ν | ουκ απολειται: ου µη  αποληται 5 πι, ἀεπ Βαα ο» ΡΣ| 

41. υπερ Ῥ2Β: παρ (8ἱ0) Ὑ, τον Όεον περι Ν., του Όεου περι Ρὸ | 

εµου ΥΡΟ ν: αδελφοι (µου -ἷ- πι2) αγαπητοι -- Νο πηῖ πηΣ, αγαπ. αδελφοι 
{- 5 | ο θεος: Σ ΝΡΟ | µοι: µε ΥΕΡΣ | 19. ανασταντες -- και Ὑ: ανα- 
σταντες χαι σταδεντες κατα ἄνατολας ΝΡ2Ρ3 πιὸ, σταδεντες κ. ανατ. απαγ- 

τες Ἑ (ηἳχ ν παντες ΥΟΥ κατα) | 18. ποιησαι ευχην ΥἘ2, ευ. ποι. ΝΡΖΒ | 

14. τουτου γεγΥ. Ὑ: ποιησαντος αυτου Ἑ, 6Ώθηβο αὖθι -- την ευχην ΝΡΣ5 

πι, εποιησαν εκαστος αυτον (Βἱ0) ευχην Ὦ2 οἳ Ἡ, | ησπασατο ΥΒ πό: 



᾿ βαθμὸν τὸν ἴδιον ’ καὶ ἀπελύθησαν μετ εἰρήνης εἷς ἕκαστος 
αὐτῶν ἐπὶ τὸν ἴδιον κλῆρον᾽ ἀπελύθη δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐβδο- 
µήκοντα καθ ἕνα ὑπηρέτης, ἔλαχον δὲ ἐγὼ Πρόχορος μετὰ 

ο Ἰωάννου. 

Καὶ ἐξελθόντων ἡμῶν ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἤλφαμεν εἲς Ἰόπ- 
πη» καὶ ἐμείναμεν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς παρὰ Ταβιθά. καὶ κατ- 

ελΦὸν πλοῖον ἀπὸ «4ἰγύπτου τὸν φόρτον ἐπιφερόμενον εἵμάτων 

ἀπεφόρτωσεν ἐν Ἱόππη, ἐβούλετο δὲ ἐπὶ τοὺς δυτικοὺς τόπους 
διαπερᾶν. ἐμβάντων δὲ ἡμῶν ἓν τῷ πλοίῳ καὶ καθισάντων ἓν 
τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ, ἤρξατο κλαίεν ὃ Ἰωάννης καὶ Λέγειν πρός 
με ὅτι θλῖψις καὶ Φαλάττιος κίνδυνός µε μένει, καὶ πολλὰ 

ησπασαντο ΝΡΣ, |» Ρ2 | ενα εκαστον Ὑ: εκαστον ο ΠΙΣ Υ. εκαστον ο 

Ίωαγνης Πηῖ, εχαστος Ν, εκαστος αυτον 3 πι | 1. βαῦμον τ. διον Ὑ: 

τον τδιον βαῦμον ο παὶ πι}, βαῦμον Ἐ2, αριθµον (ν -- τον) ιδον ΝΡ5 
τὸ ν ] απελυθησαν ΝΡ2ΡΣ πι: απελυδη ὙΥ πὶ πΣ ν, απελυθηµεν 

6 { εις εχαστος αυτων ΝΡ΄Β: εκαστος νΟΙ μετ Ἡ, » ΡΣ| 39. απε- 
λυδη Ὑ τι (8. 4ἱο Βεϊ]αρο Α) Τ, (πιίδδιδ εδ): απεδοδη Ν πι} ν Ρ. 

επεδοδη Ρ56 πι! πιῦ, εδωθη Ε2 | και --- Όπηρετης Ὑ οἳ Ἰ,: εκαστω υΌπηρετης 

απο των εβδοµηκοντα δυο ΝΡΣ πι Β (4ἶθβετ ”» δυο), αυτοις χαι απο 

των εβδοµηκοντα ενα εκαστον ανα εξ µαδητων Ῥ2 | 8. Προχορος ΥΕ2, 

αποἩ Νν, πνε]εῖα Ἠϊετ ἆθηπ Ἀαπιθη ΘΏΌΘΏΒΟ πγῖθ πι περ]ᾶββον, βομτοῖρεῃ 

βίείς (Ρ2 πατ ἴπι Τιέ6ἱ π]οἈ) 8ο τῖο]ῆς, ἄαρερεπ Ρ:Ρ5 ο Ρ τί, απο] γε 

65 αολεῖπέ ἵπ πιῖ πιΣ πι» τερε]πιᾶθαῖς ΙΤροχωρος | 5. και εξελθ. . . . ηλ- 
Φαμεν Ὑ: κατελθοντων ουν ΝΕΡΑ τηΣ Τ, χαι κατελΦοντων Β (ἵπ ν υταρτϊηρ- 
Πε] απελδ.), 6αἩᾳ {ταῖ Ῥ2 | Τεροσολ.: παχ Ν Περουσαλημ | εις Ι. Υ (6 

αΌει νῖς ἵῃ πι Γωπην) ΝΡΣ πι»: εν ἴοππη 2ο πηϊ (Ιωπη) 6. και εµειγ. 

Ύ οἳ 1, (δὲ εἰ πιαπδίπιι): εµειναμεν 6 τηὶ τηᾶ, ὧστε αποπλευσαι (πλευ- 
σαι πι γ) ηµας επι τα µερη της «4σιας εµειναµεν ΧΝΡΣ πιΣ γ, επι το πλευ- 

σαι ημας προς την (εν τη νε) Ασια εµειναμεν δε 2 νί | εχει Υ Ρ' 

εχεισε Β, εν Τοππη 2 νί, |» ΝΡΣ πι | ηµερας τρεις Ἠΐετ ΥΡ2Β (αΏοατ 

ο πιῖ πιΣ τρ. ημ.) νί: Ππίει Ταβ. ΝΡΟ | και κατελθον ΝΕΕΣ πιΣ πι (είν 

46ετ παο]ι και κατελθοντων ΕΙεῖοὶ 3 ηµων εν τω πλοιω Ἱ. 9 {οτρεβί): 

και ελδον πι], και ελθονγτος (πλοιου) Ῥ2, πρωιας δε γεγοµενης εισερχε- 

ται Ἡ | Τ. απο: πι Ύ απ᾿ | τον φορτον (φαρτον Υ) επιφ. ΥΝΡΟ πι γι 
(πι: » τον): πεφορτωµενον 6 | ειµατων Χ: ιµατιων παὶ πιΣ, µατια ς, 

αιµμματων Ὑ, γεννηµατων Ἐ3, τιµης γοµισµατων 3 πιὸ, }» νέ | 8. απε- 

φορτωσεν: πι Ύ -- δε | τους δυτ. τοπ. ΥΝΡΣ πΣ πιῦ: τα δυτικα µερη 

Ῥ3 ο πα τί | 9. εµβαντων δε ΥΠ, (πι εµβ. τοινυν): και εµβ. Ρ:2Ρ5, κ. 

ἔµµενοντων Ἀ, κ. κατελΦονγτων Υ | εν τω-- αυτου Υ: εν αυτω ... Χοιλια 

του πλοιου ΝΡ2 πι, εν τη χοιλια του πλοιου και χαδεσθεντων Ἐ2, πα 

εν πλοιω ν, καθισ. εν τη χοιλια τ. πλοιου ο παῖ | 10. κλαιειν πατ ο Ἠπίθτ 

Ἰω. | 11. οτι ΥΝΡΟ πιΣ: τεχνον προχορε Ἐ2 6 πῖ ν τί | δλιψις: πατ Ύ 

πολλαι Όλιψεις (οἳ Τ) | ῥβαλαττιος Ἠϊειτ ΥΝ (Φαλλασσιος) Ρ3 ν: Ιππία 

κινδ. ο πιὶ, ερεπάα Φαλασσης 2 ΠιΣ | µε µενει Ὑ (µενη) ο πιὶ: µεγει µε 
Ὑ, ἐµε µενει 3, εµε µελει Ἐ”, περιµεγει µε ΧΝ, σε µενει τί 



40 

ο 

τιμωρηθήσεταί µου τὸ πνεῦμα, περὶ δὲ Φανάτου ἢ ζωῆς οὐκ 
ἀπεκάλυψέν μοι ὃ Φεός. ἐὰν οὖν τέκνον διασωθῇς ἀπὸ τῆς 
Φαλάσσης, βάδιζε ἔπὶ τὴν σίαν καὶ εἴσελφε ἓν Ἐφέσῳ καὶ 
μεῖνον ἐκεῖ μῆνας τρεῖς, καὶ εἶ μὲν ἓν τῷ τρίτῳ μηνὲὶ παρα- 

}ένωμαι, τὴν διακονίαν ποιούμεθα” εἴ δὲ παρέλΦη ὅ τριµηναῖος 
χρόνος καὶ μὴ παραγένωµαι, ἐπίστρεφε τέκνον εἷς Ἱεροσόλυμα 
πρὸς Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου, καὶ ὃ ἐὰν ἐπιτρέψη 

σοι, τοῦτο ποίησον. ὥς δὲ ἔλεγεν ὅὃ Ἰωάννης ταῦτα πρός µε, 

ὥρα ἦν ἑνδεκάτη. καὶ διεγερθεὶς Λαϊλαψ μέγας, ἐκινδύνευε 
συντριβῆναι τὸ πλοῖον. ποιησάντων» δὲ ἡμῶν ἓν τῷ κιδύνῳφ 

ἀπὸ ὥρας ἑνδεκάτης µέχρι φυλακῆς τρίτης τῆς νυκτὸς, εἷς 

ἕκαστος ἡμῶν ᾧ περιεπλάκη σκεύει τοῦ πλοίου, τούτῳ 

4. µου τ. πγν. ΥΕ Β γί: το πν. µου ΝΡΕ | 2. τεχνον ΥΝΡΣ νι],: Προ- 
χορε -- ΝΡΟ πιΣ πὸ ν, Ὠοίάθρ » ο πι] | 8. εισελθε --- και: πι τηὶ εισελ- 
ΘΦων εν τη πολει Ἐφεσιων | 4. µεινον ΥΝΡΟ πι» νί Τ,: µε -- ΡΣΒ | µην. 

τρ. ΥΡ2Ε5 ο πι] π]Σ: τρ. µην. Ν ν | τρ. µηνι ΥΡ2 νί: τριµηναιω χρονω 

ΝΡΣΡΒ | παραγενωµαι Ύ ο τηὶ πι}, 48ββο]Όο Ιβέ παραγενοµαι Ρ2Ρ35 ν: πα- 

ραγινοµαι Χ γνί | ὃ. ποιουµεδα ΥΡ3 νί: ποιουµεν ΝΡΟΒ | παρελδη -- και 

Ύ (466; αἰθίη παρελθδοι) ΝΡ2Ρ5 τί πιὸ: εντος των τριων µηνων Β | 
6. µη Υ ο πι ν: ου ΝΡΡΣ πιΣ πι νί | παραγενωµαι ΥΒ, ἆαβκεῖρο --- 
γενοµαι Ἠ2Ρ5: παραγιγοµαι Ἀ νί | επιστρεφε ΥΡ5 ν πι επιστρεψον Χ 
ο τί πι (οΏποἩ] ΑπιρηϊΙ. επιστρεχον)., υποστρεφε Ὦ2 πι} | τεκνον Υ], 
2 ν τί; » ΝΡ2ΡΟ ο πι] πι [εις Περ. ΥΡ2 ο πιὶ πιΣ ν τί: » ΝΡΟ πιὸ | 
7. ο εαν: πΙ ως αν, παν Ῥ!, ἆθτ' Που π]οᾶθι γοη ἆοτ αἰίοη ἨἩαπᾶ σθ- 

βοηἩτίοΏθη Ιβδί, ο αν | επιτρεψη ΡΙΕ2Β νί: επιστρεψη Ὑ, ειπη ΝΡ5 πηῦ | 

86, ως: παν Ύ οτε | ελεγεν ΥΡ2 τί: ελαλει ΝΡΙΡΟΒ | ο Ιω. Που ΥΝΡ2 

(7» ο) Ῥ5 νί: Ἠϊηίθι µετ εµου, ὙΝὶθ ἀοτί βία προς µε, Β | ταυτα. Ἠ16Υ 
Ύ; νο ελεγεν οἆθι ελαλει ἀἱθ απᾶθτη | 9. ενδεκατη ΥΡ,: ως δέκατη 

ΝΡΙΡὸ (ο πιῖ -- της ηµερας) πι πῃδ, (ωραν) ωσει δεκατην ν, ἆθι Φαίη 

"ρνί | διεγερθεις --- πλοιον Ῥ1Ρ5 (εκινδυνευσε) Ν (δη εγερθεις . . . ανέ- 

µος ΏΘΡΘΗ λαιλαψ) πΣ πιδ: ἀἱθ Ἠατίο Οοπβίγποῖοη (Κὔμπου αγ. Π, 5495, 4 

Ῥ. 664) γιτᾶρ νῖο]ασμ ϱοἈπάθτί: διεγερθεντος λαιλαπος ανεµου εµελλω- 
µεν κινδυνευσαι ωστε και το πλοιον συντριβεσθαι ὙἩ, λαιλαπος διεγερ- 

Φεντος εκινδυνευσε τριβηναι τ. πλ. ο, Ἀπη]ίοὮ παὶ νί, διεγερδεις λαιλαψ 

µεγας εχινδυγευσε συντριβεν (1) το πλ. ν, διεγερδεντος λελαπος και ζαλη 

µεγαλη (8ἵο) της ὃαλασσης εκινδυνευοµεν ωστε συντριβηναι τ. πλ. Ρ” | 

10, ποιησαντων: παν Ν πλευσαντων | 11. ενδεκατης ΥΡ, νί: δεκατης 

4ἱ6 απάἆθιπ, της ηµερας -- ο πιὶ | εις εκ. --- συνανεπλεομεν Ἠϊοι ΥΝΕΡΟ 
Ρ νέα; Ἠϊπίθτ διερραγηή το πλοιον τηε νογαι{ροδελΙοΚίθιη τοτε ουν ΡΙΒ, 
» Ρ2, ἄαρερεῃ ΣΤ ἆθῃ βαίή και δη κυρτωθ. --- πλοιον | 19. ω περι- 

επλακη σκευει ΡΙΡ5 πι πιδ ν: εις ο περιεπλακη σκευος ο, εἰς ω περ. 

σχευη ΠΠ1, περιεπλακηµεν σκευη Ύ γνί, οπερ επελαβεν σκευει Ν| του πλ. 

ΥΡΙΒ: » ΝΡΟ πι | τουτω ΝΡΙΡΟΒ: και τουτοις νί, και Υ 



συ. ο λαο, -- ὁ) κνεεωθόντων ον. κυμάτων καὶ 

ἀπαφρισάνεων δεινῶς καὶ υφ᾽ ἓν ἐλθόντων, διερράγη τὸ πλοῖον. 

:ὁ οὖν παντεπόπτης Φεὸὺς ὡσὰν ποιμὴν ἐλαύνων πρόβατα οὕτως 
ἡμᾶς δι οὗ ἐπεκράτησεν ἕκαστος ἡμῶν σκεῦος τοῦ πλοίου 
ἤγαγεν ὡς ἐν ποταμῷ ῥευματώδει, καὶ περὶ ὥραν ἕκτην τῆς 
ἡμέρας ἐξέβαλεν ἡμᾶς μετὰ τῶν σκευῶν τοὺς πάντας ὁμοῦ ἀπὸ 
σηµείων πέντε τῆς πόλεως ὙΣελευκείας τῆς κατὰ ᾿Αντιόχειαν. 

ἦμεθα δὲ οἱ πάντες ψυχαὶ τεσσαράκοντα ἕξ. πάντων οὖν 

ἡμῶν ἐξελθόντων καὶ ἐπὶ γῆς κατακειµένων, μὴ δυναµένων 

ἡμῶν πρὸς ἀλλήλους λαλῆσαι ἀπό τε τῆς ἀσιτίας καὶ τοῦ φόβου 

καὶ τοῦ κόπου, ἀπὸ ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης ἐποιήσαμεν 

κείµενοι. εἶτα εἰς ἑαυτοὺς ἐλθόντες ἤλφαμεν εἲς Σελεύκειαν 

καὶ ὡς ναυαγίῳ περιπεσύντες ἠτήσαμεν ἄρτους, καὶ Λλαβόντες 

δ 

4. συνανεπλευσαµεν Ὑ γυ: συναγεπλεομεν Ἀ, συναπεπλεωµεν ΕΙ, 
συναπεπλεαµεν πΣ, συγαπεπ]ευσαµεν ο πιὶ γί, συνανεπλεε 5 πιῦ [ τριων: 

3Ν, Ἠπίει κυµατων πηῖ Υ | κ. απαφρισ. δεινως.ΥΡΕ2Ν (αποφρισ. 80 απο] 
5) ο π τι: ΣΡΙ πΣγ|2. υφ: εις υ, εφ Ρ | 9. ουν Ἠοτ ΥΝΡΙΡ2ΡΑ: 
γε: Ἠπίες παντεπ. πιΣ πι ν, τοινυν εὐεπάα ο πι | ὤσαν ΥΡΣ Ρ: --- τις 

ΝΡΣ πιῦ, ὠσπερ Ἑ (ΡΙ 2) | προβατα: προβατον πατ Ν | 4. επεχρατησεν 

ΡΙΡ:2Β: επεκρατη Ἡ, εκρατησεν Χ, απεχρατησεν 2 Ρ τί, ἀῑε Βιε]πης 
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παει ΤΡ3 νί, Ἰπίετ ηµων Ρ3 Ρν, Ἰπίθς σχευους ΡΙ ο πιῖ πιΣ | εκ. 

ημων: |» Ν, ημων Σ πιΣ Ρ | σχευος ΥΡ2ο γί: σχευους ΝΡΙΡ2 (σκεβους} 
τοῖ πι ν[ δ. ως: » Ἡ νε| ποτ. ρευμ. ΥΡΙΡ2Β: ποταµου βυθω ρευµα- 
τωδει 3 πιῦ, βριορευµατω ΧΝ [6. τους ΝΟΙΓ παντας ΝΡΙ πιΣγ: ΣΥΡΣΡ: 

τιὶ ο [ 7. πεντε Πῖει ΥΡ2 ο πιῖ πιΣ: γοτ σηµειων ΡΙΡΊΝ ν νί [της πολεως 

ΥΡ:Ρ5 ο πι] νί: της Χ, Σ ΡΙ πιΣν | Σελευχειας (04εΙ --- τας): Σελευκιου 

πῃτ Ύ { «ντιοχειαν {-- ας πατ Τ): ανατολην Ῥ2 | 8. οι παντες ΥΡ2 νί: 

αι πασαι Ε'Ρ5 ο πι πι, πασαι Χν | εξ ΥΝΡΑ, ο απο] Ῥ2 ἆει ρ]εῖοὮ πας] 

τεσσαρ. 498 ἐξελθοντων Ἰδί: δυο ΒΡ! (2) | 9. γης ΥΡ2 νί: της ξηρας 

ΝΡΙΡΒ {µη ΤΡ! πιῖ πιΣ ν: Χ και ΝΡ2Ρ56 | 10.ηήμων: Σ Ν] προς αλλ. 

ζαλησαι: πα Ῥ! προσλαλησαι αλληλοις | 10. τε ΡΙΡ2ΣΥ (τη) πιὶ πῃΣ νί: 

» ΝΡ2 ο πι ν | της ασ. και ΥΝΡ2Ρ5 ϱ πιῖ πι νί: » ΡΙ ν | ΙΙ. του 

ΝΟΓ χοπου 5 πι Ύ | απο ω. εχτης ΝΡ2Ρ5 ϱ πιῖ (τεταρτης Υ νι: ΣΡΙ 

πι Υ | εποιησαµεν ΥΝΡΞ πιῦ γέ: ηµεν 2, εµειναμεν ΡΙΒ: ἀἷε Ῥίεῄππς 
465 Υετῷῦβ παοὮ ΥΡ3 νί, Ἠϊπίετ χοπου ΝΡ2. εὐεπάοτί εµειν. χειµενοι 
ΡΙΒ | 19. κειµενοι: -- επι της γης Ὑ, υπερ τ. γ. τί { ειτα ΥΡΙΡ2Β: και 

ΝΡΟ [Γηλ9αμεν Υ: ηλθοµεν Ρ:Ρ2Ρ2 πιΣ πιῦ γί: εισηλθοµεν Ν (» ας {ο- 

Ρεπάθ εις) ο πιῖ ν | 18. περιπεσοντες: περιπεσουντες Ν | και λαβοντες 

(ἑαβοντων ηµων νί) εφαγοµεν ΥΠ, νί: και εφαγοµεν. φαγοντων δε ηµων 

χαι εις εαυτους ελύογτων ο πι, λαβονγτων δε (ουν Ῥ2) ηµων και Φαγογ- 

των και εις εαυ. ελοντων ΝΡΙΡ5, ἀἶεβετ Τεχί ἴδί ἵπ πιΣ πι ν βοπάεΓ- 

Όαχ νετρεββετί, Ἱπάθπῃ ελθοντες ΒἰΔίί -- οντων Ζ1πι {οἱσεπᾶςη ΒιΏ]εοί ϱθ- 

Ζ06εη δε; ἄαρερεη Ρ2 πο ἀἱθ απάθτη χαι φαγογτων ηµων ενισχυσαµεν 



λα... 

ἐφάγομεν. καὶ ἤρξαντο διεγείρεσθαι κατ ἐμοῦ οἳ ναυαγήσαντες 
µετ ἐμοῦ, ἀγόμενοι Λόγοις πονηροῖς καὶ Λέγοντες' ὃ ἀνὴρ ὁ 

ὢν μετὼ σοῦ μάγος ὢν ἐμάγευσεν ἡμᾶς, φέλων τὴν ἔνιήκην 
τοῦ πλοίου Λαβεῖν καὶ ἀπελθεῖν, καὶ οὐκ οἴδαμεν , τί γέγονεν. 

µάγε παράδος ἡμῖν τὸν µάγον ἐκεῖνον, ἔἐπεὶ οὐκ ἑῶμέν σε 
3. » λ [ , β] ν , 3) - « 
ἐξελθεῖν τὴν πόλιν» ταύτην, ἐπειδὴ Φανάτου ἔνοχος εἰ. ποῦ 
3 3 ο ς ΄ 3 Ν / ς Ρ] ϱω τ 

ἐστιν ἐκεῖνος ὃ κακότεχνος; ἰδοὺ πάντες οἱ ἓν τῷ πλοίῳ ὡὧδέ 
ν 3 9 ας κ ω. ὁ / .] 3 . - 

ἐσμεν, καὶ αὐτὸς ποὺ ἐστιν; καὶ διήγειραν κατ ἐμοῦ πᾶσαν 
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τὴν πόλιν, καὶ πάντες ἐπείφοντο τοῖς Λόγοις αὐτῶν. οὗτοι 

οὖν κρατἠσαντές µε ἀπήγαγον ἓν τῇ φυλακῇ. 

Καὶ τῇ ἐπαύριον προσήνεγκάν µε ἓν δηµοσίῳ τόπῳ ἐπὶ 
τὸν πολιτάρχην. ὃ δὲ ἐπέφερέν µοι Λλόγοις σκληροῖς, λέγων πρὀς 

με" πύόθεν εἴ; καὶ ποίας «Ἀρησκείας ὑπάρχεις: καὶ τί σου τὸ 

1. ηρξαντο: ηρξατο Ύ | κατ ἐέµου: κατα γουν Υ | οι ναυ. ΥΡ2 (οι δε 
γαυ. ηρξαντο) Ἱ πι δι παντε Χ ΝΡΣ ν νί, οι του πλοιου παντες νοΥ 
διεγ. ο πι | 32. αγοµενοι Υ ο ΠηΙ: ουτως Χ ΝΡΟ πῃΣ πιῦ ν, επαγοµεγοι 

ψί, ϱαἩ” [οί Ρ2 | λ. πούηροις και Ἡ ο πι πι}: λογους πογνηρους και γἲ, 

πογηροις λογοις Ὑ, λ. σκληροις ΝΡΟ πιὸ | ο ανηρ -- µαγος ΥΡ” τί (ν πι2 

Χ οτι): οτι ο ανθρωπος .. . µαγος ο Π], οτι εµαγευσεν ημας ο µετα 

σου Ῥ5 πῃδ, 80 αΠοἨ Ν 4ΏθΓ ο σος εἴαιρος | ὃ. ων Ἠϊηίθυ µαγος ΥΒ νι: 
ην και Ῥ2, 8. ΝΟΙΠ6Ι ΝΡ5 | εμµαγευσεν: Πιτ Υ εγοητευσεν | την ενδη.. 

Ρ2 νί ο πι: ενθηκην Ὑ, την υποστασιν Ῥ3 πι Τ,, την υποσχεσιν Ν | 
4. πλοιου ΥΕΣ ο πι] πιῦ: -- ηµων ΝΕΡΣ πιὸ ν| απελθειν Υ νί οἵ 1, (το- 

τεγεί εἰ αὈίγεί): ελαβε χαι απηλδεν ΝΡΟΒ (ο πιὶ αυτην Ἠϊπίθς ελαβεν). 

Ῥ πηῖς ππεἩτετεπη 2 | γεγονεν Ῥ5 ο πιὶ πι νί: -ἵ- ηµιν Ν (8ο απο τη ν 

ππᾶ γγαϊἰίθ; οτι ουτως εξαιφνης δια της µαγειας υμων το πλοιον ημων 

απωλετο)., λεγωµμεν Υ, ἄεῃπ βας » ΡΤ | 5. µαγε ΝΡ2ΡΣ πιΣ πιὸ ν τί: 

» Ὑ, συ ουν οµοιος Εχέεινω µαγος υπαρχων ο 1η} Ὦ | δ. παραδος {(-- ουν 

Ἡ) ημιν τ. µ. εκ. ΥΡ2 νί: παραδος τον µ. ΝΡΟ πιΣ πηῦ, τ. µ. παρ. ν, παρ. 
ημιν τον µετα σου µ. 6111 | επει ΥΡ2 οτι πι; ο» ΝΡΟ πι ν|6. τ. πολ. 
ταυ. Ἠϊετ ΥΡ2Ρ5 ο πιὶ πιὸ γί (αποἩ πιΣ Υ: ουκ εξερχη τ. πολ. τ.): νου 

εξελθειν Ν | επειδη Υ οτιὶ νί: 3ΣΝ (4ἱ6βον ἜῇΣ ΔΟοἨ Φανατου) Ρ5 πι” πιὸ, 

γαρ ν ἩΤ,, ᾱ. β4Ώσ6η βαΐᾳ ο» Ρ2 | 7. ιδου: -- γαρ παν Υ | ωδε εσµεν 

ΝΡ2Ρ5 ο πι] γί Τ,: διεσωθηµεν Υ, ἆθπ βαίσ » ν πιΣ | 8. κατ εµου Ἠϊθς 
ΥΡ2Β νί: παςἩ πολιν ΝΡΣ | 9. ουτοι ουν κ. Ὑ νί οἳ, Ὦ (οοπιργε]επάεπίες 

ἐθἰξιιη):. και κ. Ἐ2Β, και λαβοντες ΝΡΣ πι» | 10. τη: » ΝΙ 141. προσηνεγ- 
καν ΥΓ”: ηνεγκαν ΝΕΟ πδ, προσηγαγον νί, προσαγαγοντες πα”, προαγα- 

γοντες ϱ ΤΙ ν | επι τον πολ. Υ νί: τω πολ. Ῥ2,, επι τους πολιταρχας Β, 

επι τους πρωτους της πολεως ΝΕΡΟ πι | 192. ο δε (πολιταρχης -- 3) 

επεφερεν ΥΝΤΡ2 οἳ νί Τι: οι δε επεφερον Ῥὸ πιδ, οι δε επεφεροντο Ν οἶπθ 
μοι, Ρ4η7 αὈγγεϊοπεπᾶ Β | λογοις σκλ. ΥΝΡΣ: λογους σκληρους Ρ35 νί πὸ, 

488 αἱ Βοπβί νογκοππιθηᾶθ επιφερειν -- Ῥεβ]ᾶρο ναιβοίπεπ” οτἰτᾶρί 

ἀθη Ὠαίῖν | Λεγων πρ. µε Ὑ: λεγων κατ ἐεµου Ἐ3, κατ εµου (εµε Ῥ5) 
λεγοντες ΝΡ5 πηὸ, κατ ἐµου ελεγε µοι νύ 

-- 



ορ 

ἐπιτήδευμα καὶ τὸ ἐπικληθέν σοι ὄνομα: ἀπάγγειλον ἡμῖν πρὸ 

"τοῦ σε βασανισθῆναι κακῶς. ἐγὼ δὲ πρὸς ταῦτα εἶπον: Χρι- 

στιανός εἰμι' τῆς Ἰουδαίας γῆς ὑπάρχω)' Ιρόχορος καλοῦμαι" 
ναυαγίῳ περιέπεσα Φαλαττίῳ ὡς καὶ οἱ κατήγοροί µου. ὅ πολι- 

τάρχης εἶπεν' πῶς οὖν εὑρέθητε ὅλοι ὁμοῦ παρεκτὸς τοῦ σοῦ 
ἑταίρου;: πάντως οὖν, ὡς οὗτοι λέγουσιν, μάγοι ἐστὲ καὶ ἔποι- 
ήσατε τὴν µαγείαν ἓν τῷ πλοίῳ, καὶ διὰ τὸ μὴ γνῶναί τινα, 

αὐτὸς μὲν εὑρέθης μετὰ τῶν ναυτῶν, ὅ δέ σου ἔταῖρος ἐπῆρεν 
τὴὶν ἐνθήκην τοῦ πλοίου ἐπὶ συντάξει σῃ. ἡ κακοῦργοί ἐστε 
ἔνοχοι αἱμάτων ἀθώων, καὶ τὸν μὲν ἤ Φάλασσα κατέπιεν, σὲ δὲ 

ἠβουλήθη ἢἤ δίκη διασωθέντα ἀπὸ τῆς Φαλάσσης κακῶς ἄπο- 

λεσθῆναι ἓν τῇ πόλει ταύτη. ἀπάγγειλον οὖν ἡμῖν μετὰ πάσης 

ἀκριβείας, ποῦ ἐστιν ὃ σὸς ἔταῖρος. ἐγὼ δὲ μετὰ κλαυθμοῦ 

καὶ ὀδυρμοῦ πικροτάτου εἶπον πρὸς αὐτούς' Χριστιανός εἰμι 

καὶ µαφητὴς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ. αὐτὸς οὖν ὃ κύριος 

ἐνετείλατο τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ τοῖς δώδεκα πορευθῆναι εἲς 

τὸν κόσμον καὶ διδάξαι καὶ βαπτίσαι πάντας τοὺς πιστεύοντας 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἅγίου πνεύμα- 

1.το επικλ. σοι ον. ΥΡ2 νί: τι το επ. ον. σου ΝΡΟ πι [απαγγ. ΤΡ: 

νε: αναγγειλον ΝΡΖΒ πι | ημιν ΥΡΣΒ νι: ἀαΕῖτ µετα πασης αλήθειας 

ΝΡΣΠΙΣ [ 2. καχως Ὑρλτι: 'Σ ΝΡρόπιὃ | ειπον Ὑρττνι: ΟΝΡΣπΠΣ, 68η: [ταὶ 
Β | ὃ. Τουδαιας ΥΝΡ:Β: Ιουδαιων Ἐ2 | 4. περιεπεσα ΎΒ: περιεπεσον 3, 

περιπεσων Ν πῃ | 5. ευρεθητε ολοι οµου ΥΡ2Β νί (”» ολοι): απαντες οι 
εν τω πλοιω ευρεδητε Ν πι (ευρεδησαν) | 6 ουν ΤΒ νι: » ΝΡΣ | ως 
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ουτοι ΥΝ πιὸ Τ,: ως αυτοι Ρ2 γίο πὶ, Σ πΣν | µαγοι -- συντ.ση͵, 
|. 9 Ν: πεβεπί]ο]ι 8ο Ύ (ὅολιοτηταν Εῑτ την µαγ. τ. ενθαδε αἰδίί 
µετα των γαυτων) υί (µαγ. οπθ την, µη αἴαί μεν) οἳ ΤΒ, ἀῑρ ϱαητε 

Ἐεάε ἵηπ Ῥ2 ο σος εταιρος µαγευσας το π]οιον ειρεν την ενθηκην αυτου | 

9. ἡ Ν βο αποἩ νί, ἄπ ἸΚαῖπ Ζηνεῖίες η {ο]σί: ἢ οτι, οὔεν Ἡ, ᾿π15, ϱ8Πᾷ 
ΔΠά6ΙΒ πι” ν | εστε Ν νί πιῦ: εστε ἤ ο Π], υπαρχοντες και Ὁ | 10. και Ν 
ο πιῖ πιό τί: ΣΥ [ η ὅαλασσα -- Φαλασσης Ν (α0Όει ἡ βουλὴ δείη αἰαίε 

ηβουληδη) ο πι πιὸ νί Ἱ,: ο ὓ | 11. απολεσθηναι Ν: ολεσθηται νί πι», 

συνολισθηναι Ἡ, αναλωθηναι ο πι, ρεγίγες 1, | 19. απαγγ. Ύ ο πῖ ν νί: 
αναγγ. Ν πιΣ πιῖ | ημιν Ύ ο πι πιΣ νι: ν πιὸ ν | 18. ο σος ετ. πας 

εχεινος | 14 χαι οδυρμου Ὑ ο πι νί: ο» Ν πι » 4π6] πιχροτατου 3, 

ἆει Ἠΐοτ π]εᾶοτ οἰπίτε, εξ Τ, | ειπον πρ. αυτους ΥΡ2 (αυτον} νί ο πι: 

εφην" ειπον ηµιν (ύµων πι) οτι Ν πι, δεμτ αὐφεκῆτσί απᾶ Ποοτεῖη- 
βπηπιεπά ἀἴεθο Ἐεάςε ν τὸ | 15. και ΥΠ: ο» ΝΡΣ πὸ γε δε πΔςἩ μα. 
ο πῖ [ χυριος Ύ οτι γί: Χριστος ΝΡ2 πιὸ, Ολγὶκές ἀοπεύπις 1, | 16.τοις 

απ. αυτου τ. δωδ. Ν ο πιῖ πιῦ γέ: τοις ιβ απ. αυτου Ῥ2. τοις αγιοις 

αυτου απ. τ. δωδ. Ὑ | Ίτ. τον χοσµ. Ὑ παὶ γί: απαντα -- Ῥ2ο, πασαν 
την οικουµενην Ν πιΣ Γτους πιστ. ΥΡ: οπι!: '» Ν πὸ | 18. εις -- πνευ- 

µατος: η Ἐ2 εις αυτον 
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κ τον 

Δ τ ,) - ν ορ, 3 αυ νο υ τος. μετὰ οὖν τὸ ἀναληφφῆναι αὐτὸν εἷς τοὺς οὐρανοὺς πάν- 
των συναχθέντων τῶν ἀποστόλων ἓν ἑἓνὶ τόπῳ ἠσυχαστικῷ, 

λαχμὸν ἔβαλον, τὸ ποῦ ἕκαστος αὐτῶν πορευῦῇ. τοῦ οὖν ὃν- 

δασκάλου τοῦ ἐμοῦ κληρωσαµένου τὰ µέρη τῆς ᾿Ασίας, δυσχερὲς 
ἐφάνη αὐτῷ, καὶ διὰ τὸ διστάσαι τὸν Λογισμὸν αὐτοῦ ἀπε- 

’ ὸ ο ς! ς/ ς 9 / 

καλυφύη αὐτῷ, ὃτι ἤμαρτεν καὶ ὑπὲρ τούτου δίκην Φαλαττίαν 

δώσει. καὶ ἐμβάντων ἡμῶν ἓν τῷ πλοίῳ, τὰ ἔχοντα ἡμῖν 

συμβῆναι μετὰ αληθείας ἀπήγγειλέν µοι, καὶ ὅτι ἓν τόπῳ τῷ 

καλουµένῳ τῷδε μεῖνον ἀριθμὸν ἡμερῶν, καὶ ἐὰν παραγίνωµαι 

ἐντὺς τῶν ἡμερών τούτων τὸ κελευσθὲν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ διδασ- 
κάλου ἡμῶν ποιῶμεν' εἰ δὲ μὴ παραγένωµαι, καθὼς εἶπον, 

ἐπίστρεφε ἐπὶ τὴν ἡμῶν γῆν. οὖτε δὲ ὁ ἐμὸς διδάσκαλος μάγος 
ἐστίν, ἀλλ οὔτε ἐγώ, ἀλλὰ Χριστιανοὶ τυγχάνοµεν. σκρινιάριος 
δέ τις ὀνόματι Σέλευκος κατελθὼν ἀπὸ ᾿άντιοχείας διὰ χρείας 

2. συγαχό. Ἠϊει ΥΡ2 ο πι]: παΟἨ αποστ. Ν νί | ενι Ν ο πι τὸ νί: 
ΣΥ. εν -- ησυχ. '» Ρ2 | 8. λαχμ. ΥΝ ο π] γί: κχληρους Ῥ2, αληρον 

πηὸ | εβαλον ΥΡ2 (νου κληρους) ὁ πιὶ πιὸ νί: εποιησαν | το Υ πιὸ: 

ο Ρ2Ν ο πι] γί | εκαστος ΥΕ: ο πι νί: εις Χ Ν πῃδ| 4. του εµου ΝΕ 
γί: του Ίηµετερου ο πι πῃὸ, ηµετερου ΥΟΙ διδ. Ὑ | «ληρωσαμ. ΥΕ: ο πι 

τηῦ: κληροῦθεντος Ν | τα µερη Ἐ2 ο πι] νί: επι τ. µερη Ν πιὸι τα περι | 
ῦ,. αυτω ΥΡ2 Τ,: το χληρωτικον τουτο -- Ν ο πΙ] πὸ | διστασαι ΥΡ2 οι] πι 

νέ: διιστασθαι Ν | Τ. δωσει Ὑ νί: µελλει δουναι πιὶ (πα δουναι ηβΟἩ 

ΤΙ8ΕΠ. ο 9), τισει Ν πιὸ, δεδωκεν ο και γεγονξν καθως και υμεις Φεωρειτε 

Ρ2, νοπέ 6: σα 1.19 ἹρετρεΒί | εν τω πλ. ΥΝ πη! πιὸ: εις το πλοιον ο νί | 
εχοντα Υ ο πιὶ νί: µελλοντα Ν πηδ | ηµιν Υ (ν πῃΣ Ἠϊπίθι συµβαντα Υ]θ 

" ίθ αίαίέ εχοντα συµβηναι): » Ν ο πὶ πηὸ τί | 8. συµβηναι Υ ο πιῖ τί: 

συµβαινειν Ν πι | απηγγειλεν Ν ο πι] τὸ νί: προαπηγγ. Υ, προανηγ}. 

π», ειπεν Υ | και Υ ο πι νί: παραγγειλας Ν πι, ορισας µοι ηµερας κτλ. 
ν 2 | τοπω Υ ο ΠΙΙ γίό: τω Χ Ν | τω κ. τωδε Υ (α0θ6τ παοἩ βθἴπθγ 

Ὑαῖβο τοδε): τωδε καλουµενγω ο πι νί (Ξ βΡεπαπηί 60 µ. 80), τω καλ. 

µαρµαρεοντι Ν ΠΠ (µαρεοντι), εν τη -4σια πι ν, Πρ]εδὶ Τ, | 9. µει- 
νον Ν πηδ και -ἵ- Ἡ, µε -- ο πι] γί | παραγιν. Υ: παραγενωµαι Ν ο πι 
Π5 | 10. εντος ΥΠ. ({π]γα): εν τω αριόµω Ν ο πι] πιῷ | υπο Υ ο πι νί: 

παρα Ν, περι πι» | 11. ποιωµεν Ὑ: ποιουµεν Ν ο πιῖ πιὸ νί | ει Υ: εαν 
4ἱθ6 απάστη | ειπον Ν πιδ: σοι -- ο πηὶ νί, υμιν Υ | 12. επιστρεφε Ν πιὸ: 
Επιστρεψον ο ΠΙ νί, υποστρεφαι Υ | επι ο τὰ πι» νί: υπο Ὑ, εις Ν | 
ημων ο πΙ] γίέ: ιδιαν Χ Ν πι, ηµετεραν Υ {| δε ΥΡΣ (46ι Πίος π]θᾶοι 

οπή) νί: γαρ Ν 1η8, ουν οπη! | 19. αλ Υ: Σ ΝΡ2 ο πι] πηὸ γί | αλλα 

χο. τυγχ. Ν΄ νί (εσµεν ο πι]): -ἵ- εγω τε και αυτος Ν τὸ, » Ρ2 | σκρι- 

γιαριος ΥΕ3Ρ5 ο πι] πιΣ (σκρινιαρις) 1η ν νί: σκαµβαριος Ν, 8ο Τ, απι 

ἘἨαπά, ἵπ Τοχί αροι Φο]θπιπίς αάατη αἱ Ναπιθ | 14. ονοµ. Σελευκος (σε- 

λευκιος 5 τηδ)ι ην Χ Ρ2, ἆοι ἵπι Εο]βοηάςη ΚῑΙντι | ἆχρειας: τινας Χ 

Νγν ' 



δημοσίας καὶ ἀκούσας µου τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν πο- 

Ὁ. λιτάρχην λαλοῦντος, ἐπέτρεεν αὐτοῖς τοῦ ἀπολῦσαί µε. καὶ 
εὐθέως ἀπέλυσάν µε καὶ ἐξῆλφον. 

4ιὰ οὖν τεσσαράκοντα ἡμερῶν εἰς τὴν ᾿άσίαν φφάσας 
ἦλθον ἓν ἀγρῷ τινι ἸἩΜαρμαρέοντι καλουµένῳ, ἦν δὲ οὗτος πα- ὃ 
ραθαλάττιος. καὶ δὴ ὑπάρχοντός τινος καταγωγίου παρὰ τὸν 
αἰγιαλὸν κατέπαυσα ἐν αὐτῷ. ἀπὸ ἀδημονίας οὖν καὶ Φλέψεως 

οὐ μικρᾶς ἐεράπην εἰς ὕπνον, καὶ χορτασθεὶς ἠνέφξά µου τοὺς 

ὀφδαλμούς, καὶ ἰδοὺ ἀπὸ τῆς ὡαλάσσης κεκυρτωμένον κῦμα 
δὲ ἤχους πολλοῦ, καὶ ἀπέπτυσεν τὸν Ἰωάννην. ἐγὼ δὲ εὐθέως 10 

ἀναστὰς, συμπαθῶν ὡς κἀγὼ διὰ τοιαύτης ὢλίψεως παρελθών 
--- οὐδὲ γὰρ ἤδειν, ὅτι Ἰωάννης ἐστίν --- ἔδραμον ἀντιλαβέσθαι 

1. µου Ν ο: τετβολϊεάεηπ πεβἰθ]]έ νου ἆεπ απάετη, 2 Υ τί] προς τι 
πολ. λαλ. Ν πι (1αλουντος 3Όθι ΥΟΣ τ. λογους): λαλ. (µου γῖ) προς τους 

πολιταρχας Ῥ2 νί, Σο πι ϱἳ Τ,; λαλουμενους παρ αυτων Ύ | 9. επετρ.: 
επεστρεψεν Ἡ | αυτοις Ὑ τι οἳ Τ,: αυτω πι, αυτον Χ, τω πολιταρχη ἙΒ, 

ἀετβεῖος (. Ἡ. ο πα πιΣ γ) του | 9. εξηλθον ΝΡ5 πι» (--δεν): -- απο 

Αντιοχειας Ύ νί, απο Σελευκιας Ρ2 Ι,, εκειδεν ο πα, ὸδ πιΣ γ. Α0ετ 
4ϊεθε Ἠδα. νοπ Β πεῖεπενπ ἄθετιαπρί αὉ | 4. δια -- φβασας ΥΝΡΑ νε: 
και ὃ, τ. ηµ. εφθασα εις τ. 4σ. χαι Ῥ3, 0ἶπο και Ζα ΑΠίΑΠΡ ο πι, δια 

τ. ηµ. φῦασας εις τ. 4. πι» ν, ἀϊθ ΙΑ νου πιΣ Ιβδί πῖομέ ἀεπί]εῖ απΠπβθ- 

Εεῦεπ. ἈΝαοΙ 4σιαν ΑπίαηΡς ἄετ ῥΡτοβδεπ Ἰ,Ποκο ἵπ Χ ππᾶά φοξοτί απο] 
Ἐπάε ἀε5 ἄτγπαεις ππᾶ ει ΜΙΕ]ιεῖαπς Βίτοϊδ ας νέ | 5. ἸΜαρμαρ. (8. 

Τα Ῥ. 19, 8) ο νί, 50 βρᾶίετ απο] Ὑ, µαρµαραιωνι Ἠϊθε, µαρµαρεωτη ΕΒ3, 

µαρεοντι Ρ3, µαρεωντη παῖ, ὄρυοντεπηΣν, }Σ Ὦ | ουτος Ὑ οεἳ Τ, (φιί εγα) : 
ο τοπος Ἑ, ουτος ο τοπος Ῥ5 (πι 9) | παρα. Υ (1, ὑπ ἠέογε πιαγίς) : 

-- καὶ διυποβροχος Ρ3 πι» (διαποβ.), παρα ὅαλασσαν Ἑ. παρα την ὃ. Ρ2 
ΕΙεἴοῖι Ἠπίετ καλουµ. | 6. χαι δη -- αὐυτω Ὑ: καταγωγιου δε τινος (τιν. 

Ἔπι2) οντος παρα (επι ππ2) τον αιγιαλον χατεψυξα (χ, --ξεν πιΣ, κατελυσα 

στι!) εν αυτω Β, απάςΘΙΑ 1, » Ρ2Ρ3, και καταφυξας τα» | Τ. απο -- υπνον 

ΥΡ5 πι: ως ουν ετραπην εις υπνον Ρ3, ἄθτ αὖεν γοτ]ετ ἄας Πὐτίπο ππίοτ- 

εεὐτασϊέ Ἰαξ, π]εᾶετ απάἆθτ ππᾶ απίοι αἰοὮ γειφελίθάεπ Β | 8. χορτασδεις 
Ύ: κορεσας Ρ2, εξυπνος δε γενοµενος Ν, και εξ. γεν. πι}, εφ ικανον τε 

υπνωσας διυπνισδην ο πιῖ, » πιδ ᾗηνεωξα ΥΡΣ: Χ ως Ρ5 ν πὸ πὸ, και 

ως Χ ο πιῖ | µου τετ ΥΒ: Ἠϊπίες οφδ. Ρ2Ρ3 | 9. και ιδου ΎΡ2: τδου 

Ρ5 πιΣ πιῦ, ειδον ν, εβλεφα εν τη ὃαλασση και τδου ο πα. | 10.ηχους ΥΕ: 

ο πι» γ: ηχου Ρ2 πιὶ πι | πολλου ΥΕ ν πΣ: µεγαλου Ρ3 τὸ, σφοδρου 

οπιῖ [και Ύ πι: Ρ2ΡΑΟΒ | απεπτυσεν ΎΡ:Ρ3: αποπτυσαν πιΣ ν, ερριψε 

ο πι | εγω -- αναστας ΥΡΒ (ευθυς ο πι]) πι (ταχεως): εγω δε ὅραμων 

ευδεως αντιλαβεσδαι αυτου ΡΕ” | 11. συµπαδων -- Ῥλιψεως Υ πι: συμπ. 

ως δι αυτης της (της αυτης ν) 9λ. πι} ν, συµπαθησας αὐτω ως δια τοι- 

αυτης ὃλ. και αυτος 6, 80 316] πι], ΔΏει αυτον διελθοντα, » Ρ2 | πα- 
ρεἷδων Ύ: διελθων Ἑ πι” | 12. ουδε Ρ32ν πιΣ: ουτε Ἡ, ου πι, ουκ (ηδειν 

-μεν) ο πιῖ, αὓει ἆεη ϱαηπεη Ραίζ Πε | εδραμον αντ. αυ. Ἡ: και Χ ποὸ, 



αὐτοῦ. καὶ ὡς ἤγγισα, ἐξέτεινα τὴν χεῖρά µου τοῦ Λαβεῖν καὶ 

ἀναστῆσαι αὐτόν. αὐτὸς οὖν προφῷφάσας ἀνέστη καὶ περι- 
επλάκηµεν ἀλλήλοις καὶ ἐκλαύσαμεν εὐχαριστήσαντες τῷ φι- 

Λανθρώπῳ Φεῷ, καὶ οὕτως κατεψύξαμεν ἓν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ.. 

6 καὺ ἠλθεν εἷς ἑαυτὸν ὃ Ἰωάννης καὶ ἠρξάμεθα τὰ συμβάντα 

ἡμῖν διηγεῖσθαι ἀλλήλοις. καὶ αὐτὸς ἀπήγγειλεν ὅτι τεσσαρά- 

κοντα ἡμέρας καὶ τὲσσαράκοντα νύκτας ἐποίησα ἐπὶ τῆς Φα- 
Λλάσσης, ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων περιφερόµενος. καὶ οὕτως 
μ) . . Ρ) ϱω ς/ Β ς γ ς 

ἀπιήγγειλα κἀγὼ αὐτῷ, ὅσα ἐποίησέν µοι ὁ Φεός, καὺ ὅποίους 
10 λόγους καὺ βασάνους ἐνεδείξαντο οἱ διασωθέντες µετ ἐμοῦ. 

καὶ ἀναστάντες ᾖλφομεν ἓν ἸΜαρμαρέοντι καὶ ἠτήσαμεν ἄρτους 
καὶ ὕδωρ, καὶ ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ ὡδεύσαμεν τὴν ὁδὸν 
ἡμῶν τὴν ἐπὶ Ἔφεσον. 

Καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἓν τῇ πόλει ἐκαθέσθημεν ἕν τινι 

ἄροι Ρ2 α.Ζα ρ. 18, 10, εδρ. συναντ. αυτου Υ (πιΣ 32), εδρ. νοτπει ππά Πΐθι 
βουλομενος αντ. αυ. ο πὶ | Ί. και ως -- αυτον Ὑ πι (και νο εξετεινα) 

Ἡ: Σ Ρ2Β | 2. αυτος --- ανεστη Υ: προφὺ. ουν αν. ΠΠ Ν, αυτος δε προ 

του φῦθασαι µε ανεστη Β2, προλαβων ουν εκείνος ανεστη ϱ πιὰ, ο» πὸ ] 

περιεπλ. Υ πι πι Υ: περιπλακεντες Ῥ2 ο πιὶ | 8. κ. εχλαυσ. ευχ. Υ. 

χ. ευχ. εκλαυσαµεν και εδοκαµεν δοξαν πι», κ. κλαυσαντες ηυχαριστησαµεν 

Ρ2, κ. κλ. επι πολο ηυχ. 111, κ. κλ. επιπολυ ευχαριστιαν εδωκαμεν κτλ, 

πι ντ. φιλανδρ. δεω Υ (ο πι] -ἵ- των απαγτωγ): τ. Φεω των απαγντων 

πῦ, τω παγτων ὕθεω τω δυνατω 112, τω παγτοδυναµω ὃ. Υ, τον ὅεον Ρ3| 

4. και ουτως -- ἐκεινω Ὑ: αναψυξαντων δε ημων . .. εχεινω Ῥ3, και 

κατανυξαντες µικρον πηῦ, » Β | ἴΤ. εποιησα ΝΕ2 ο πι πιΣ πὸ; εποιησεν 
ν 1, | επι της δαλ. 3 ο πιὸ (4ἴ6βου » εποιησα): εν τη αλ. παὶ πῃΣ ν, 

υπο της ὃαλ. Ἡ | δ. υπο Ρ2 οὁ πι]: και Ἡ, βί8{{ υπο -- περιφ. ἵπ ν΄ πι» 

σκεποµεγνος υπο της δεξιας του Όεου | περιφερ. Ἠΐοι Ὑ πιὶ: Το υπο ο, 
ΝΟΓ επι τ. ὃ. πὸ, επιφεροµεγος ΥΟΙ υπο Ε2, 2Π12Υ | και ουτως --- αυτω 

Ρ2 πι; χαγω δε απηγγ. αυτω ϱ 311, απηγγ. δε αὐτω καγω ΤῃΣ ν, και εγω 

Φιηγησαµην αυτω Υ | 9. οσα επ. µοι (ηµιν ο πΙΙ) ο 9. ΝΕ: ο πι: τα 

συµβαντα µοιγ, τας συµβασας µοι Όλιψεις Τὸ, την οικονοµιαν ην εποιησε 

µοι ο ὃ. πιὸ | και οποιους -- ἔµου Υ (πι] ενεδ. µοι, ο εποιησαν µοι, πιῦ 

ἐσκευασαν µε): » Ρὸν πὸ| 11. ἸΜαρμαρ. Υ ο πι] πι: τω ἸΜαρμαρεωτη 
Ρ”, (και εισελθοντες) εν τω αγρω (ομπο Ἀαπιθη) ν πιΣ| 19. και υδωρ 

ϱ πα! πιὸι ο» Ρ3 ν πιΣ | εφαγ. κ. επ. 2 ο πι πι Τ: µετελαβοµεν τροφης 

1 Υ; ευφρανόθεντες Ἡ | και ωδευσ. -- Έφεσον ο πηῖ πι Ρὸ (» ημων) 

Ύ (ενισχυσαµεν Εν και ωδ.) οἳ Ἱε: » ΡΣν τιΣ| 14. και εισελὺ. (εισελῦ. 

δε) ημ. εν τ, π. (Έφεσω -ἵ- 2) ΥΡ2Ρ5 πιὸ Ὦ: φύασαντες (φδασαντων) 

δε την πολι» εισηλύομεν εν αυτη ο πι], και ουτως εισηλθομεν εν Έφεσω 

ν πι} | εκαδεσθηµεν ΥΡ2 ο πὶ; εκαθισαµεν Εὸ πηὸ ν (129) |. τινι ΥΕ” 
(Ιπίθυ τοπω): 2 Ρ5Β πι 



ασ ο ας ος το 
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 τόπῳφ ἐν ἀρχῇ τῆς πόλεως. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ εόπου ἐκείνου 

᾿ἐκαλεῖτο τόπος τῆς ᾿άρτέμιδος, ἔνθα καὶ πριβάτον ἐτύγχανεν 
τοῦ πρώτου τῆς πόλεως ὀνόματι «{ιοσκορίδους. ἐδίδασκεν δέ 
µε ὁ Ἰωάννης λέγων τέκνον Πρόχορε, μὴ γνώτω μηδεὶς ἓν τῇ 
πόλει ταύτῃ, διὰ τί ἐληλύθαμεν ἐνταῦθα, μηδὲ τίνὲς ἐσμέν, ὃ 

ἕως ἂν ὁ Φεὺς ἀποκαλύψη ἡμᾶς καὶ σχῶμεν παρρησίαν ἐν τῷ 
λαῷ τούτῳ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος πρός µε, ἰδοὺ γυνή τις 
ἀνδρεῖα τῷ σώµατι, ἥτις ἦν πιστευθεῖσα τὸ πριβάτον, καὶ αὕτη 
στεῖρα, δίκην ἡμιόνων ὑπέχουσα διὰ τὴν εὐσαρκίαν αὐτῆς καὶ 

Φαρροῦσα τοὺς µισθίους αὐτῆς τοὺς ἓν τῷ πριβάτῳ ἰδιοχείρως 10 
τύπτειν κακῶς, καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο σχολάζειν τὸ ἔργον τοῦ βα- 

λανείου ἐκείνου. ἐλέγετο δὲ καὶ ἓν πολέμοις ἐξέρχεσθαι αὐτὴνήκαὶ 

ῥίπτειν λίθους καὶ μὴ ἀποτυγχάνειν. ἐδόκει δὲ τῷ σώματι 

σωφρονεῖ», μᾶλλον δὲ ἀσχημονεῖν. σεηριζομένη γὰρ τοὺς ὀφφαλ- 

1. εν αρ. τ. πολ. ΥΡ2 ο πιὶ (Ἠπίθυ εκαθ. ν ΠΣ): » Ρὸ5 πι | το δε 
-- τοπος ΥΡ2 (01Πθ εχεινου ϱ ΠΙ]): καλουµενω σκοπος Ρὸ τὸ, πΙΤ χα- 
λουµενω ν πιΣ | 9. της 4ρτ. Υ υ: 4ρτ. Ρ2Ρ3 ο τη τη, αρτεµησιω πιΣ | 
ενθα: ενθεν Ύ | πριβάτον: 80 αοοθηϐιτεη τερείπι. ΥΡ2 ν, πο 68 βο]εϊπί 

βπο] παῖ; Ρ3 (βαθο, ΧΙΙ) τα. ο νοπι ὁ. 1549 Ἰαθεπ πρέβατον, ΠθίΠΘΒ 

ΊΊΒΒ6ΠΒ Ἰαίπθι πριβᾶτον 5. πει (τ. 6 6, 1 οχίτ. | ὃ. ονοµατι ΥΕ: (Ρ5 

τὸ Ππίθχ «ιοσ.): 5 Β | «{ιοσκοριδους Υ θίο.: 4ιοσκοριδης πατ Ρ2 | εδ, δε 

µε Ῥ2: εδιδ, µοι δε Ἡ, και εδ. µε πηῦ, ελεγεν ουν ο Ἰω. προς µε ον πι", 
Ἀλη]οῖι πα | 5. ενταυθα ΥΡΣ πιῦ: ενθαδε Β., ο» Ρ2 | µηδε (η τα8) τινες 

Ίεσμεν Ὑ πι»: µηδε καν τ. ε. Ῥ2, τινες ε. ΥΟΙ δια τι Ἑ | θΘ. ηµας ΥΕ Β 
(φατερωση ηµας): ημιν τι ποιησοµεν και τιγες εσµεν ππὸ οἳ Ὦ | εντ. 

λαω τ. Ὑ: ἵπ Ο]ὶδίο ἀοπιίπο ἵν, ο» ἀἱθ απάθτη | Τ. γυνη τις ΥΡ2Ρ2: τις 

7.Β | 8. και ΥΡ2 οπ!: » Ρὸ πι» πι ν | 9. δικην ηµιονων Ύ ο πι Υ: ὃ, 

ηµιονου η µουλων 3 πιὸ, πι δικη Ρ., πι | υπεχ. βομταῖθο 16Π: 

επεχουσα ΥΡ5 ν πῃὸ, εχουσα Ῥ2, υπαρχουσα ο τηὶ 2 | δια ΥΡ2 ο π]: 

αυτη ἂᾱ γ, αυτη εις Ρὸ πιὸ | και φαρρ. Υ (Φανουσα) παὸ: και τη δυναμει 

αυτης ὅαρρ. 2, εαυτη ὅαρρ. Υ ΠΠ, και Όαρρ. τη έαυτης ϱωµη και αγδρεια 

ο πι, ΠἳΣ Φαρρουσα Ρ5 | 10. µισδιους: µισθους Υ | ιδιοχείρως ΥΡ”: ταις 

εδιαις χερσιν αυτης Υ, εδιαις χερσιν ο Τη, δια των εδιων χειρων Ῥ5 πιὸ | 

41. τυπτειν Ὑ (-- αυτους) Ῥ2: τυπτουσα 5 πι ν, ετυπτε 6 Π! | σχολα- 

ζειν ΥΡ2Ρ5 πιὸ ν: αµελειν 6, αγελειν πηὶ, προσκαρτερησαι πι» | το εργον 

Υ Ρ2Ρ2 πι: τω εργω ο πιΣ Υ, εν τω ε. πι | 19. ελεγετο Ἐ3 είο.: ελεγον 

Ἡ | εν πολεµοις ΥΡ2 ο πι]: προς πολεμους πιΣ πι, πρ. πολεµιους ν| 
αυτην Ἰΐετ ΎΡ2: νοχ εξερχ. οἆθι εξιεναι (ν π12) Β | και ριπτειν (βαλλειν 

τι2 πι”) --- αποτυγχανειν (αστοχειν πα!) ΥΕ2 ο πα! πι” πὸ: δν | 18. εδοκει 

--- τελειος Ρ. 16, 4 Υ οτιῖ πι»: η Ῥῖβ σωφρ. ν, Ρἱ8δ ασχηµονειν πηΣ, ϱαη7 

τὸ» 2, πος]ι πιθῦτ ὸ» 1 | δε Υ: τεν, δε και ο πα] πι» πι” (4- αυτην) | 
44. ασχηµονειν Ὑ πι πιῦ: ησχοµονει 6, ησχηµονειν πι] | στηριζοµενη Υ: 
στιβαζοµενη ο τὰ (» πι 2) 
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μοὺς τοὺς μὲν ἱλαρῷ τῷ προσώπῳ παρενέβλεπεν, τοὺς δὲ σκληρῶς 
καὶ ἀποτόμως προσέβλεπεν, ὥς εἶναι πύρνον τὸν ἕνα ὀφφαλ- 

μὸν καὶ τὸν ἕτερον ἐλεύθερον. ὥς τις ἔχουσα τῷ τοιούτῳ 

τρόπῳ, τοῖς πᾶσιν κατεφέρετο ἐχέφρων καὶ τέλειος. αὕτη οὖν 
ἐξερχομένη τοῦ πριβάτου καὶ ἰδοῦσα ἡμᾶς καθεζοµένους, Εγγί- 

σασα ἡμῖν καὶ ἀποβλεψαμένη τῷ σχήµατι ἡμῶν τῷ ταπεινῷ 
ἐλογίσατο Λέγουσα᾽ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ξένοι τυγχάνουσι», καὶ 

ἐνδεεῖς ἄρτων δύνανταί µοι χρησιμεῦσαι ἓν τῷ πριβάτῳ, μήτε 
ὑπὲρ μισφοῦ πολλοὺς Λόγους προτείνοντες, μήτε ἀμελοῦντες 
τοῦ ἔργου διὰ τὸν ἐμὸν φόβον. εἶτα λέγει τῷ Ἰωάννη: πόὀθεν 

εἶ ἄνθρωπε; ὅ δέ φησιν πρὸς αὐτήν' ἐξ ἀλλοδαπῆς γῆς τυγ- 
χάνοµεν. ἤ δὲ πρὸς αὐτόν' ποίας:; ὃ δὲ εἶπεν' τῆς Ιουδαίας. 

ᾗ δὲ πάλιν πρὸς αὐτόν ποίας φρησκείας ὑπάρχεις; ὃ δὲ ἅπιο- 

κριθεὶς εἶπεν Ἰουδαῖος τὴν ῥίζαν, Ἀριστιανὸς τὴν χάρι», 

ναύαγος τὴν συμφοράν. ἡ δὲ πάλιν πρὸς αὐτόν' ὑΦέλεις µοι 

καίειν τὴν κάμινον τοῦ πριβάτου; καὶ παρέχω σοι τὴν ὀφειλο- 

1. τους µεν Ὑ: τοις µεν ο πι] πι (41686 ΥοτΠθί δε τοις οφθαλμοις 

έαυτην) | τους δε --- προσεβλεπεν ΠπΠβδίο απδ Ῥ οιρᾶππί Ὑυετάθη: τοις δε 

βλοσυρω και (ταµω Πη1, τοις δε σχληρως παρεβλεπεν πιὸ (ψεπΏ ἴοι Απι- 

ῬΗΙ]. του]μίέ υετρίεηθ), » Υ ο π. πὶθ βεδαρί Ρ2 1, πιΣν | 2. πορνον (νε- 

βοἩτίεῦθη πορθογ) Υ: αυτης Χ ο, αυτης -- πι] | 9. ετερον Ὑ: αλλον ο πι], 

ενα Τη» | ως τις --- τέλειος Ὑ: ως τοις νγουν εχουσιν (εχ. νουν πιὶ) εφαι- 

γετο (ευφραινετο πι]) ο πι (οἨ αποἩ τὸ), παμταομθϊη]ο]ι οπίδίαπάθη 
818 ως τις γουν εχουσα. ἸΝεἴίετ Ἠαῦεῃ πἩτ ο πι ονομα (δε --- πῃ]) αυτη 

Ῥωμανα. ἈΒο]ἹοΠ νοτ]οΥ Τ, 7 Ρρ. 15, 7 Ππιλίεγ φαεάαπι Ἰνοπιαπα, Ίνοπιεεα 
ποπιΐπε. ἨὨϊο Ἰρτροι Ὀπίπρεη βρᾶίοι ἄεπ Ναπιεπ ομπε Ψοτροτθίίπηρ | 
4. ουν ΥΡΣπΙ πΣν: 5ο πὸ| ὅ.του ΥΒ: εκ Χ Ρλ, απο Χ πὸ | και 
ιδουσα: εὔεασατο ο πι] | ηµας οι Ύ (-- ησυχως) Υ ο (-Γ εν τω τοπω, 
80 απο] πιὶ ΟἨΠθΘ ηµας, Ἱ. εν ενι τοπω πι): Ἠπίθι καδεζ. 3 | εγγισ. 

ΎΡ2: και Χ πι ν, δε -- ο πιὸ πὸ | 6. ηµιν: τω τοπω πα 2 | τ. τα- 

πεινω Υ ο Β2 (τοι σχηµατι): της ταπαινωσεως ημων πι πιὸ γ | 7. ουτοι 

οι ανῦρ. Ἑ Ρ2 (ανδρες) πιδ: οτι οι ανθ. ουτοι Υ | τυγχ. Υ ν πὸ (- και 

ανεγνωριστοι πιὸ 9): υπαρχουσι ο 1η] Π12, οντες 2 | δ. αρτων Υ ο πιῖ πι”: 
αρτου Ε2 πηᾶ, εις (Βἱ8[έ ενδεεις) αρτον ν | δυνανται: πι Ύ -ἕΓ ουν. | µοι 
χρησ. Ἡ (εµοι) Β 15: µε δουλευσαι 2 | εν τ. πριβ. ΥΕ: εν τω βαλανειω 
τηΙ ΠΙ2 Πιὸ ν, εις το βαλαγειον ο | µητε υπερ -- φοβον Ὑ, ὙΕβθηΙΙΙοἩ 
εΏθηδο ο πι; ΠΠΓ µηήδε µισδους πολλους προτειναντες Υ πιΣ, ΠἩΣ αγευ 

µισθου Ῥ2, βαπᾳ ναυνηπτί πι | 10, ειτα: ΠΠ ϱ ΠηΙ χαι ταυτα λογισαµενη | 

11. προς αυτην Υ (Β πῃᾶ, αὖοι Σ φησιν): ο» ΡΣ | γης ὓ ο ν (1 πιΣ 

Ἠϊπίθυ τυγχ.): Σ ΡΣ | τυγχανοµεν ΥΡ2Σ: τυγχανω Β 1, | 19. ο δε --- ποιας 

Υ (ο πα πιΣ γγοβεπ{]οἩ 8ο): ο» Ῥ2 πι ν | 19. ναυαγ. τ. συµφ. Ε2 ο πηὶ 
πηΣ (ναυαγιος): εκ γαυαγιου διασωθεις Ὑ. ναυαγιω περιπεσων συµφορα 

ΠηΣ, » Υ| παλιν Υ πι: » ΡΣ ο ΠΙΣ πιὸ ν | 16. και παρεχω -- σου Ἡ, 

Ἱθβθη{ΙοἩ ϱ6Ώθηβο Ὦ πῦ; ὴ» Ρ2 



᾿ προφὴν καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν τοῦ σώματός σου. ὅ δὲ 
ς εν ἐγὼ ποιῶ τοῦτο. καὶ ἐμβλέψασα ες ἐμὲ εἶπεν' σὺ πό- 

ας . ο. ὁ δὲ Ἰωάννης πρὸς αὐτὴν᾽ ἡμέτερος ἀδελφὸς τυγχάνει. 
"καὶ εἶπεν ἤ Ῥωμάνα" καὶ αὐτοῦ χρῄζω εἰς τὸ ἔργον τῆς παρ: 

χυτικῆς. εἰσήγαγεν οὖν ἡμᾶς ἐν τῷ βαλανείῳ » καὶ τὸν μὲν 
Ἰωάννην ἐποίησεν καυστήν, ἐμὲ δὲ περιχύτην. ἐπεχορηγοῦντο 
δὲ ἡμῖν παρ αὐτῆς τρεῖς Λίεραι ἄρτου καὶ ἑκατὸν τεσσαράκοντα 
ἀργύρια εἰς τὴν λοιπὴν χρείαν. 

Τῆ οὖν τετάρτη ἡμέρᾳ τῆς εἰσόδου ἡμῶν ἀφυήσας ὅ Ἰωάν- 
νης περὶ τὸ ἔργον τῆς καµίνου, εἰσελθοῦσα ἤ Ῥωμάνα καὶ ἔπι- 
Ἰαβομένη αὐτοῦ διασπαράξασα αὐτὸν ἔτυπτε κακῶς, ἅμα καὶ 

ἐπιλέγουσα αὐτῷ" φυγοπολῖτα, ἐξορίσιμε, ἀχρήσιμε τοῦ ζῆν, | 

οὐκ ἑῶ σε. διὰ τί τὸ ἔργον σου μὴ δυνάµενος ἐνεργῆσαι, σὺ 

2. χαι ΟΙ εμβλ. ΥΡΣ ν πιΣ πῦ: δε και πο] εμβλ. ο τι | 4. και 
ειπεν η Ρ. ΥΡ2 (4ἴεδετ παχ Ἠΐθς Ῥωμαννα, 8οηβί ---αγα πο ἀἱθ απάθγη) 

ο πιῖ: η δε Λεγει υ, η δε πλ, χαι ειπεν αυτη πι” | 5. ουν 2 ὁ πι πι» Υ: 

δε πι, χαι ΥοΟί εισηγ. Ὑ | εν τ. βαλ. Υ ο πι πΣ Υ: εις τ. βαλαγειον 3 

Ἡ2 |6. εποι. χαυστ. Ὑ: εταξεν εγχαυστην Ἐ2 1ηΣ ν, ετ. χαµινοκαυστην τὸ, 

εταξε χαιειν την χαμινον ο τη {[ περιχυτην ΥΕ πι: εποιησε ὃς ο πι, 
του Όερμου -ἰ-- Υ| Τ. παρ αυτης ΤΒ Υυ: » Ρ2 | αρτου ΥΡ2 Υ: καθ ηµε- 
ραν -ἵ ο πι Τ,, εις διατροφην ηµων --- τη | και εκ. τ. αργυρια ΥΕ. ς 
πι] Υ (αργ. ΥΟΙ εχατον): χαι οβολοι τεσσαρες πα», εί ρεγ απππι φιοᾷ ΕΟΥ- 

Ρογί πεεεβδαγέπι εαδεί Ἱ,, βἰαδίί αἶ]ετ Απραῦεηπ τα προς την χρειαν τον 
σωµατος πιΣ | 9. αφυησας Ύ ο πΙΙ: αφηγιασας πιΣ, 80 πε 68 βο]εῖηέ αποῖι 
γ, ἄετ Ἠϊετ Ῥεβεμᾶάϊβί, ηµελησεν Ῥ2, εαόαντος (του Ιωαννου) πιὸ | 
10. περι --- χαµιγου ΎΡ”: -- και αποτυχων ειστηκει πλησιον της χαµιγνου 

6 πι (χα: Χ γ) περι την χρειαν τ. χαμ. (-- αποτυχων Υ) πΙδ Υ, τα 

περι της χρειας της κ. απετυχεν πι} { εισελδουσα Ύ πι: -- ουν 6, 
ἕ- τοινυν πιῖ, χαι εισελῦ. 3, ελθουσα }Υ, ελὺ. δε πιῖ { και επιλ. Υ ν πιΣ: 
χαῑ λαβομενη ο πι πῃὸ, επελαβετο Ἐ2 | 11. αυτου Ύ ο: αυτου και πι” γ, 

αυτου των τριχων και πηῖ, του Ιωαννου χαι πι”, ΠΙΣ και 3 | διασπαραξασα 

αυτον ἘΣ ο πι υγ, σπαραξασα αυτον ΠΠ», εις γην τουτον ερριψεν διεσπα- 
ρασεν πιῖ, διεσπαραξεν και Υ | ετυπτε χαχως ΒΕ2 Υ: ετ. αυτον χαχως Ἡ, 

ετυπτεν πι, επι της γης αμα δε χαι τυπτουσα αυτον χακως πΣ, ειτα 

ηρξατο τυπτειν αυτον επι της γης χειµεγον παὶ, ἄππηΙεὮ 6 [αμα (-- δε Ὦ) 

χαι επιλ. ΤΡ3 ο: ΠΠΓ επιλεγουσα νυ, Ἱεγουσα πιὸ, τοιαυτα επιλ. πι, επε- 

λεγεν πιῦ | 19. αυτω 2 (Ρεβεμτίεῦεηπ αὐτό) ο πιὰ Υ: -- ταυτα πι, ουτως 

Υ, ΣπιΣ | εξορισιµε (οᾶετ ---ρησιμε οἆετ ---ρισημε οἆει ---ρησημε) ΥΡ3 
ο πιῖ: εξοριστε ν., εξορησιµαιε πιΣ πι | αχρ. του ζ. Ρ2 πᾶ: Χ και Ὑ, 
αχρησιµεο τὰ, Σ πὸν | 19. ουκ εω --- προσηλθες Υ (πας ΓΑ]βε]]ῖο]ι 
προηλ.): ο επιστευδης εργον µη δυναμεγος χρησιµευσαι διατι προδυµως 

προσηλθες το εργον 2, ἄλη]οὰ αὖετ βεῖιτ μας ἀϊο απάετη, 
ἀαταπίθε ου προσηλῦες πι2 Υ 

Δείς ὔοαπηῖ». α 

δ 
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ολα... 

δὲ προθύμως προσῖῆλθες: τὰς ἐπιφεσίας σου ἐγὼ καταλύσω. 
πρὸς Ῥωμάναν εἰσῖλθες δουλεῦσαι, ἀκουσφεῖσαν αληθῶς καὶ 

ἐπὶ ῥώμης. δοῦλος µου εἴ καὶ οὐ δύνασαι ἀποδρᾶσαι. κἂν 
γὰρ φύγῃς ἔνφεν, ἐγὼ ἀναζητήσω σε' κακῶς σε ἀπολέσω' 

ἐπὲ τὸ φαγεῖν καὺ πιεῖν εὐφραίνη, καὶ ἐπὶ τὸ ἔργον σιαίνῃ. 

ναί, κακότροπδ, ἀἄλλαξόν σου τὴν γνώµην [καὶ μὴ χεῖρον πρό- 
βαινε]' πρὸς Ῥωμάναν ὑπηρετεῖ. ἐξελθούσης δὲ αὐτῆς καὺ 
ἀπελφούσης ἓν τῷ οἶκῳ αὐτῆς, ἀκούσας ἐγὼ πάντα τὰ αλη- 
Φέντα παρ αὐτῆς πρὸς Ἰωάννην, καὶ ὅτι πΛληγὰς πολλὰς ἑπή- 

νέγκεν αὐτῷ µήπω πολλὰς ἡμέρας ἐχόντων ἡμῶν παρ αὐτῇ, 

εἰσ λύπην καὶ ἀδημονίαν ἦλθον, οὐ μέντοι εἶπον τῷ Ἰωάννη. 
γνοὺς δὲ αὐτὸς τῷ πνεύµατι εἶπεν' τέκνον Ιρόχορε, διὰ τὸ 
διστάσαι τὸν ἐμὸν Λογισμὸν γινώσκεις ὑποίῳ ναυαγίῳ περι- 

επέσαµε», οὐ µόνον δὲ ἡμεῖς ἀλλὰ καὶ ἆλλοι ἀναίτιοι τῆς κατα- 
- δίκης, ἧς εἶχον ἐγὼ, περιέπεσαν. καὶ ἐποίησα τεσσαράκοντα 

ἡμέρας ἓν τῇ Φαλάσση περιφερόµενος ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυµά- 

των, ἕως ὁ Φεὸς ᾧ ἥμαρτον ἠφέλησέν µε ἐξελθεῖν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς 

9. εισηλθδες Ἡ ο τη πι: Ίηλθες Ρ2 πιΣ ν | δουλευσαι Υ Ρ2 ο πι]. δου- 

λευειν Τη Πῃδ ν | ακουσθ. αλ. και Ἐ2 Β πὸ; » Υ | ὃ. επι ϱρωµης ΥΕΡ2 
(---μην): ἐέπι τής ϱρωµης ο τιὰ (Απρ. 685 Ῥωμης ἀτποκοῃ), επι των 
ρωμαιων η πιδ γ| καν γαρ Ὑ: και γαρ εαν ο Π1, και γ. η 2, καν --- 

απολεσω ὴ» πΣ ν | 4. ενθεν Ρ2 ο πι: εντευθεν Ὑ | αναξητησω σε κακ. 

Ύ αναζητησασα σε χακ. Ῥ2, --σασα χακ. σε ο τὰ | απολεσω Υ ο πι: 

αναλωσω Ε2| ὃ. επι τ. φαγειν --- σιαινη ΥΡ2 (ο πι] τω εργω, πι ν εις 

το φαγ. . . εις το εργαζεσθαι): δ πΙδ | ϐθ. ναι Υ: ὸ»δ Ε2 Β πὸ | κακοτ. 

Πΐεν ΥΡ2 πα: Ἠϊπίοτ γνωµην Ἑ | και -- προβ. (βοβδοἩτίεΏεπ προβεναι) 

τιν , ΥεΙοπθί προς Ρ. υπ. | ἤΤ. εξελθ. ΥΡ2 ο τι] πι; απελθουσης 

τη ν | και απ. -- αυτης Ἡ ο Πηὶ (εαυτης οικω): ο» Ρ2, η εν τω ιδιω 

οικω Υ, ἨΠΙ εν τ. Οίκω ΤΙΣ | 8. ακουσας {--σασαἕὗ) --- ηλθον Ὑ, πθβεπ]ΙοἩ Β0 
81ΟΏ Ὦ (ηλθεν ο εµος λογισµος): χαι ἐµου ελΦοντος προς Ιώαγνην µετα 

πολλης αδηµονιας και Φλεψεως δια τας πληγας ας υπηνεγκεν αυτον (5ἱ9) 

µητω πολλας ημ. εχοντων ημων Ῥ2 | 19. αυτος ΥΡ2 ο πηὶ πα: ο Ιωαννης 

πὸ, δ Υ| ειπεν Ὑ: προς µε -- Ρ2Β ν | δια -- γινωσχεις ΥΡ2 ο πὸ γ: 
παντως γιγν. οτι δια κτλ. πι] Π1Σ | 19. οποιω Ύβ2: ποιω πῃδ, οιω 6 Υγ, οιω 

χαλεπωτατω πηϊ ΠΙ2 | 14. ου µογον -- και συ ϱρ.19,1:1 δν] αλλοι ΥΕ 

ο τη! πιὸ; οι τὸ | 15. ης ειχον εγω Υ (Ρ6β8οἩτίεΏεη εις Ίχον) ο πηὶ (εγω 

ειχ.)Ι ημων Ῥ3,  πιξ πιδ | περιεπεσαν βοητεῖθο 16Ἠ πας] Ύ (περιεπεσα): 

Ἔ ΡΣ2Β5 πι; νἱθ]]ε]οῃί Ώ6ββοτ ης εχων εγω περιεπεσα | εποιησα ΥΒ πὸ: 

ποιήσαντες Ε2 | τεσσ. ηµερας ΥΡ2Ι,: -- και τεσσ. νυκτας πηΣ, τοσαυτας 

ημερας ΠηΣ, τεσσ. νγυχθηµερα ο πιὶ | 16. περιφ. -- αυµατων ΥΡΣ πιὸ Τ.: 

32ΒΙ 17. εως --- γης 3» ΒΣ [εως Υ: -- ου Β πιδ]ω ημαρτον Υ πι Ὦ: 

ὸ Β | µε Πῖοι : πας] εξελθ, ο πι2, » πιὰ πιδ 



γῆς" καὶ σὺ λυπῆσαι καὶ ἀδημονεῖς ἐπὶ ῥαπίσματι γυναίου ἑνὸς 

μμ η 

ΜΟΑΣΤΝ 

ο ώῥ νὰ 

καὶ ἀπειλαῖς υυχραῖς. ἄπελθε εἰς τὸ πιστευθέν σοι ἔργον καὶ 
ποίει αὐτὸ μετὰ πάσης ἐπιμελείας. ὃ γὰρ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
ὁ Χριστός, ὅὃ ποιητὶς τῶν ἁπάντων ἐρραπίσθη, ἐνεπτύσθη, 
ἐφραγγελώθη, ὃὁ ποιητὴς ὑπὸ τῶν ποιημάτων, ἡμῖν γενόμενος ὅ 

ὑπογραμμός' καὶ ἡμᾶς ἐν προθυµίᾳ ἄγων προεῖπεν ἡμῖν ταῦτα 
πάντα. ἓν τῇ οὖν ὑπομονῇ ἡμῶν κτησώµεῦα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἐπορεύθην εἲς ὃ ἔταξέν µε ἡ Ῥω- 
µάνα ἔργον. τῇ οὖν ἕωφεν ἐλθοῦσα πάλιν αὐτὴ πρὸς Ἰωάννην 
ἤρξατο λέγειν αὐτῷ" εἰπέ, εἴ τι χρήζεις ἐν ἑτέρᾳ σωματικῇ µετα- 

.λήψει, καὶ παρέχω σοι µόνον χρησίµως πρόσεχε ὃ ἐπιστεύθης 
ἔργον. ὁ δὲ Ἰωάννης πρὸς αὐτήν' καὶ ἥ χρεία τοῦ σώματος ἀρκεῖ 

ἡμῖν καὶ τὸ ἔργον προσέχω. ἤ δὲ πρὸς αὐτόν διὰ τέ οὖν 
µέμφονταί σε πάντες ὡς ἀχρησίμου ὄντος σου πρὸς τὴν ἔργα- 

1. γης Υ πιᾶ: » Β | λυπησαι ὓ (πει Ετ. 9 19, 2: Τοῦεεκ αἆ 
Ῥμτγη. 960): λυπει σε Ῥ2, λυπη ο ν, λυπης Απιρη. ομπο Ὑατίαπίο | 

κ. αδηµ. Ρ2ΡΒ πι: » Υ | ραπισμᾶτι Ῥλ: ραπισµατος Ὑ, πειρασµατι ο πηὶ, 
πειρασµω πιΣ πι» ν, π ραμείς οοποϊἑΐδ . . . ναΐς ἐεπίαίοπίῦις Τ, | γυ- 

γαιου ενος Ῥ2 (-- µηδαµινου) ο πι πιῦ; γυναικαριου ενος πι", γυγαικος 

τ, ές πε]εγίς Ἱ,, τοιουτω ν | 39. κ. απειλ. ψ. ΤΒ πι (1, 5. τοτε): 

ΕΣ] απελθε --- επιµελειας ΣΥ] πιστευδεν Υ πι πι: εµπιστευθεν 
Ρ2 ϱ πῖ | και ποιει Ρ2Β πι: ποιων | 4. ο ποτ Χρ. Ἡ: » Ρ2Β πὸ | 

ο ΥΟΓ ποιητης ΤΡ2 αγ: και πὸ, ο» πιῖ πι | ερραπ. -- ποιηµατων 2 Ρ3| 
ερραπισθη: εραπισθη Υ | 5. εφραγγ. Υ Ἱω: εσταυρωύθη -ἵ- Β, ἴθει πι 
βελοῖπέ Απιρη, ἆπτοι Ὀταοκ{εμ]ετ ἆαβεῖοο σα 8ᾶδεηπ | 7ενομ. υπο}. 

ΥΡ2 ο πιῖ (γινομ.) πι: υπολιµπανων υπογραµµον πι» ν | 6. εν πρ. Υ: 

εις προδυμιαν Ρ2Β (πιῖ -ἕ- και µιµησιν αυτου) πι | αγων ΥΕ3: αναγων 

ο πιῖ (ἀϊ6β6γ ΥΟΣ εις), διεγειρων πι} ν | προειπεν ΥΕ”: γαρ --- πι πι», 

ειπε(ν) γαρ ο πιὶ, ἄεπ Βασ δν | ηµιν Ἠϊετ ΥΒ τη: Ἠϊπίθγ παντα Ρ3 | 

ταυτα παντα 2 πιΣ πιὸ 1: Σο πὶ, Π"Γ παντα ΥΓ Τ.εν Υ πι πο Υ: 
λεγων Χ Ρ21, οτι ἄπιῖ {ημων (υµων ϱοδεΏτῖεῦεη) ατησωµεθατ. ψ.ηµων 
Ἡν (0 ἀλδ αιδίο ημων): υμων ατησασθε τ. Ψ. υμων Ε2 ο παὶ πι2 τη» 1, | 
8. και ο» πι πηᾶ, ἄἴθβειτ αὖὓθτ ουν Ὠδε] ταυτα | 9. παλιν αυτη ΤΗ: η 

Ῥωμανα Ρ2Β, » πᾷ | πρ. Ιω. ΥΡΣ πὸ: » Β, ἀαίῆτ τω Ἰωαννη βἰθε 
αυτω | 10. ειπε ΥΡ2: » Β πι” | εν ετ. σ. µεταληψει Ὑ: ετερας σωµατικης 
µεταληψεως Ρ2Β πη (4ἶ6βες τινος Ἠ8ΕἩ ετερας) | 14. και παρ. σοι ΥΕ”: 
ειπε Χ ο τι, ο» πΣ ν | προσεχε Ύ ο πι2 πι Υ: προσχες πι], προσελθε 

Ῥ2 | ο επ. εργον ΥΕΡ2 (εργω) πιδ: το εργον (τω εργω ο πι πι) σου γος 
προσεχε Β | Ιδ. το εργον ΥΡ2 πι (-- προσεχοµεν) αἳ. Οἶεπι. Ι αἆ Όος. 

ο. 2, 1 (9): τω εργω ο πι ν (2 -- µου) | 14. µεμφονται Β πι»: µεµ- 

φοντες Ἡ, µεµοντε Ρ2 | σε Ρ2Β πι: σου Ἡ | αχρησιµου: αχριστου 3 | 
πρ. την ερ}. Ἡ: περι την χρειαν Ῥ” πι” Υ, περι το εργον ο πιὶ 

ϱ3. 
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σίαν. ὃ δὲ πρὸς αὐτήν' νεωστὶ ἄρχομαι τοῦ ἔργου τούτου καὶ 

διὰ τοῦτο ἀστοχῶ, ἀλλὰ χρόνου προβαίνοντος πεισθῆναι ἔχεις, 

ὅτι τεχνίτης εἰμί' ὅλαι γὰρ αἵ τέχναι χαλεπαίνουσιν πρὸς τοὺς 

νέους. καὶ ταῦτα εἰπόντος τοῦ Ἰωάννου πρὸς αὐτὴν ἀπῆλοθεν 
ᾗ Ῥωμάνα εἲς τὴν οἴκίαν αὐτῆς. 

Καὶ ἰδοὺ ὃ διάβολος, ὃ ἂπ' ἀρχῆς µισόκαλος, σχηµατισά- 

µενος τὸ πρόσωπον τῆς Ῥωμάνας ἔστη κατὰ πρόσωπον Ἰωάννου 
καὶ λέγει αὐτῷ' πάλιν τιμωρεῖς µε, ὁραπέτα' ἠφάνισας τὸ 

ἔργο»' οὐ δύναμαί σου ἔτι ἀνασχέσθαι. καῦσον τοίνυν ἐκ 
περισσοῦ τὴν κάμινον, ὅπως σε βάλλω ἓν αὐτῇ, καὶ µηκέτι 

Φεωρήσης τὸ φῶς τοῦτο' οὐ γὰρ εἶ ἄξιος. ὅμως ἐπειδὴ οὐκέτι 
σοι θέλω προσέχει», ἔξελφε ἓκ τῆς πόλεως ταύτης λαβών σου 

τὸν συνεπιΦέτην, καὶ πορεύεσύθε εἰς τὴν χώραν ὑμῶν, ἂφ ἧς 

ἐδιώχθης διὰ τὰς κακάς σου πράξεις. καὶ Λαβόμενος ὅ σατα- 

νᾶς τὸ σκεῦος τῆς καµίνου ἀπειλῶν ἔλεγεν τῷ Ἰωάννῃ' ἅἄπο- 
κτενῶ σε κακότροπε΄ ἔξελθε ἔνφεν' οὐ Φέλω σε ὑπηρετεῖν με’ 
φεῦγε, ἐπεὶ κακῶς σε ἀπολέσω. ὅ δὲ Ἰωάννης γνοὺς τῷ πνεύ- 

1. νεωστι αρχ. (ηρξαµην ο πη]) ΥΡΣ ο πι πηΣ πι; γεος ειµι ν | του- 

του ΥΡ2: Σ Β | 5. ολαι Ἠ πι] πι; πασαι ϱ πΙΣ Υ, ολαι ---Ἠέους » Ρ2 
χαλεπ. Ὑ πι: δυσχεραινουσι Ἑ | νεους: αρχαριους πι» (2) | 4. και νου 

ταυτα ΥΕΡΣ πὸ; ο πι], απελθουσης δε της Ῥωμανας εν τω οικω αυτης 

0 µισοκαλος πιΣ ν 8. Ἱ. 6 | ειποντος τ. Ι. Υ πι 15: ειπ. αυτου 6, ειπων 
Ιωαννης 2 | πρ. αυτην Υ: πρ. Ῥωμαναν ο πι] πιὸ, ο» Ρ2| 5. η Ῥ. Ρ.: 

εκεινη ο πι (πηῦϱ), ο» ὓ | τ. οικιαν αυτης ΥΡ2: τον εαυτης οικον ο πη], 

ἄρει πιΣ ν 8. ΥοΓῇΏο: | 6. χαι ιδου ο Υ: ο δε Ῥ2 ο παὶ πηὸ, ο πι γ | διαβ. 

-- µισοκαλος ΎΡ2: απ᾿ αρχης µισ. διαβ. ο πα, ἨΤΣ µισ. διαβ. πα ν | 

σχηµ. το προσ. ΥΡ2 πηῦ: οφδεις εν σχηµατι Ὦ (οφδεις Ἠϊπίοι Ῥωμ. ππᾶ 

τω Ἰωαννη ν, Ιθί7ἱ6Γ66 αποἩἨ πιΣ) | Τ. της: Σ πι Ὑ | δ. τιµωρεις µε 

ΥΡ2 πι πι γ: τιµωρησοµαι σε ϱ τα | ηφαν.: -ἵ- γαρ ο πῖ | 9. εργον: 

σου -- Υ|ετι Ύ πιΣ πιὸι ουκετι Ῥ2 ον | ανασχεσθαι Ὑ: ανεχεσθαι Ρ:Β | 
τοινυν Υ: » 2 ο πὶ πῃὸ, καλως πι ν | 10. βαλλω ΥΕΡ2 πηὶ πιΣ Υγ: βαλω 

ο ΠηΣ | εν αυτη Ὑ: εσω 2 πιδ, εχει Ὦ | και (ινα Ρ2 πι) µηκ. Φεωρησης 

(Φεωρησεις πὸ, Φεωρεις Ῥ2) . . . αξιος (-- του ὅην τὸ) ΥΡ2 πι; » Β| 

41. οµως επειδη ΥΝΒ: η επειδη Ῥ3, ἨΠἩτ οµως πι | 19. σοι Ἰϊει ΥΕΡ2 

(συ) ο ν: Ἠϊηίθυ Φελω πι], "»πιὶ πι | προσεχει/: προσχειν (8ἱ9) παν Ν| 

εξελθε Ἡ ΠιΣ γ: επιθετα Χ Ρ2, επι. -- ο ΠΙΙ ΠΙΣ|εκτ. πολ. τ. Ὑ: ο» 
Ρ2Β πιὸ | 19. τον: και Χ ο πι] / πορευεσθε Ὑ: πορευου Ἐ2Β πι υμων 

Ύ: σου Ρ», Σ Β πι] αφ’ ΎΡ2 ο πι] πιΣ: παρ πιδ ν| 14. σατ. ΥΡ2 πι: 
δαιμων Ἑ | 195. απειλων Ὑ: µετα ὃς Ρ2Β πι, πα ραβδεπά ὙΥΘΠΠ πιαπ πνῖθ 

ν ὸ αποχτ. σ. κακ. | αποκτενω: η 2 αποκτεινω | 16. κακοτροπε ΥΡ2 

ὁ ΠΙ1; κακοτεχνε ΠΙΣ, κακοχωρε πι}, δν | ενθεν Ρ3 ο: εχειδεν πιΣ ν, 

εντευῦεν πι], ουν εντευδεν Υ | µε ΥΕΣ πιδ: µοι Β | ΙΤ. επει ΥΡ3 ο πιὶ 
πηΣι µη πι Υ | απολεσω Ὑ ο Υ: ολεσω 2 πι! πῃὸ; αναλὠωσω πιδ 



ματι, ὅτι ὃ δαίµων ἐσεὶν ὃ προσπαραµένων τῷ βαλανείῳ, ἐπι- 
-καλεσάµενος τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 

"πνεύματος ἐδίωξεν αὐτὸν παραχρῆμα. τῇ δὲ ἕωδεν ἦλθεν ἡ 
Ῥωμάνα καὶ λέγει αὐτῷ: πάλιν πολλὰ λέγουσιν περὶ σοῦ, ὅτι 

τὸ ἔργον σου οὐ προσέχεις, ἀλλὰ Φελήματι κακῷ τοῦτο ποιεῖς, ὃ 

ὅπως σε ἀπολύσω. καὶ οὐ δύνασαι οὐκέτι ἐξελθεῖν ἀπ ἐμοῦ" 
ἐὰν γὰρ Φελήσης ἐξελφεῖν, ἓν τῶν μελῶν σου χρήσιμον οὐκ ἑῶ. 
καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀντεῖπεν ὅ Ἰωάννης. καταλαβοµένη 

δὲ τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ καὶ τὸ πρᾶον καὶ ἠσύχιον αὐτοῦ, ἐνό- 

µιζεν τοῦτον ἰδιώτην εἶναι, ἐπήγαγεν δὲ αὐτῷ καὶ λόγους ὅοκι- 10. 

μασεικοὺς μετὰ ἀπειλῶν σκληρῶν, Λέγουσα αὐτῷ οὕτως' οὖκ 

εἶ µου δοῦλος, κακότροπε; τί Λέγεις; οὐχ ὁμολογεῖς τὴν σὴν 

τύχην; εἰπέ, ἀποκρίφητέ µοι. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν' ναί, δοῦλοι 
"ὑπάρχομεν, ἐγώ τε ὃ ἐκκαυστὴς καὶ ΙΠρόχορος ὅ περιχύτης. 

αὕτη οὖν ἡ Ῥωμάνα φίλον ἔχουσα δικολόγον ἐδίδαξεν 15 
αὐτόν" ὅτι δύο καταλειφθέντες µοι δοῦλοι ὑπὸ τῶν ἐμῶν γο- 

1. ο τος δαιµ. Ὑ πιὶ πι} πι γ: Σ ΡΣο | βαλ. ΤΡ2 ο πὶ Τ,: βωµω 

της αρτεµιδος πι πι ν | 3. του πατρος -- πγευµ. ΥΕ: ο πι πι»: του 

κυριου Ίησου Ἄριστου πιΣ ν Ι, | 8. παραχ. Ἠϊετ ΤΒ πι»: ΥΟΓ εδιωξεν Ρ2 ] 

δε εωθεν ΥΡ2 πι» (εωσεν»): ουν επαυριον Β | ηλῦεν ΥΡ2: ελδουσα Ἑ 

τι (-- παλιν) | 4. αυτω Ὑ: τω Ἰωαννη ΡΒ πιΣ Τ, | 5. το εργον σου 

Ύ πιῦ; τω εργω ο η], του εργου σου πιΣ ν (4. Ρ.19,13)Ι ου προσεχεις «ο οσα 
ΥΡ2 (--ης) ο πιῖ πι; αμελεις πι} ν | αλλα ΤΡ2 ο πιῖ πιὸ; και πι ν | 3 
τουτο ΎΡ2: ταυτα Β πι [6. απολυσω: --- εντευθεν πιΣ | και ου ὃ. Ρ2 πιὸ 

6: ου ὃ. ουν Ὑ, αλλ ου ὃ. πι} Υ τηὶ (ουχετι δυνηση) | ουχετι Υοχ εξ. Υ 
ο: Ἠϊπίος εµου Ε”, Υοτ δυν. πι, ο πι πι ν | 7. γαρ Υ ο πι πι: χαι 
--ν, δε πι, δε και 2 | εξελθειν 2 ο τηὶ πῃΣ πι): τουτο ποιησαι Ἡ, 

Ὅρδν|εν ο πιῖ πι2 πηΣ: ενα (8ἵο) ΥΡ2 ν| 8. και ΤΡΣ πιΣ η Υ: (εν πασι) 

δε οπιῖ [ 9. 4. εἴΒδίθ αυτου Υ Υπ (ΥοσΓ την υ.): Ἰωαγνου Ρ2, του Ιω. πιΣ | χαι 

το Ύ 6: το τε Ρ2 Υ, το πραον τε πι ΤῃΣ | τ. ησυχιον ΎΡ2: τ. ησυχον Β, 

την ησυχιαν πιῦ | ενοµιζεν ΥΡ3 6: ενοµισεν πιὶ πιΣ υγ, χαι γοµιζουσα πιὸ | 

10. τουτον ΎΡ3: αυτον Ἑ πι | επηγαγεν ΥΡ2 ο πι ντ: επηγεν πηὶ πι | 

αυτω Ἐ πιῦ: αυτον ΥΡ2 | 11. σκληρων ΎΒ: σχληρους πι Σ Β2/ αυτω 

ουτως  πιὸ: » Ρ2Β | 19. µου: µοι Ύ [τι λεγ. Ρὰ πΙ πΣπ  Ὦ: δνν] 

ουχ -- ειπε Ὦ2 πι Ἰ, (» ειπε): πας ειπε ο πι πι}, αες » Υν| 

15. µοι: πιτ Ἡ -- προς ταυτα | ειπεν (οἆετ --πε) Ρ2Β (πι -- αυτη) 

«15: λεγει Ὑ | 14. εγω τε Υ (-- χαι νοτ ο ε.) πιΣ υγ: και εγω ῬΣο, 2 

πηῖ πΣ [ο εκκ. Ἠ πι! πι»; ο εγχ. Ρ: οπΣ, νο περιχ.: δν | 15. Ῥωμ. 

ΥΡ2 πι Υ: χακη Χ ο πιῖ πιΣ [| δικολ.: δικαιολ. Ἡ, αΌειτ πασμΊετ πῖθ 

4ἱ6 απάετῃη; τινι δικολογω χαι (αἶο) Ρ3 | 16. οτι ΥΡ2: λεγουσα 2« Β πιΣ | 

δυο: ο» πΣ | κατ. µοι ὃ. κτλ. ΥΡ2: ὃ. κατ. µοι ατλ. ο τηὶ (πιΣ πιῖ 9), 

ὃ, υπο τ. εµων γον. κατ. µοι ν 



10 

15 

ο η μα. 

νέων ἀπέδρασαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη, τὰς δὲ ὠνὰς αὐτῶν ἀπώλεσα, 

νῦν δὲ παρεγένοντο πρός µε καὶ ὁμολογοῦσιν δοῦλοι µου ὑπάρ- 
χειν. δύναµαι οὖν ἑτέρας ὠνὰς ποιήσασθαι: ὁ δὲ δικολόγος 

πρὸς αὐτὴν ἔφη: ἐὰν τὴν ὁμολογίαν ποιοῦνται, ὡς ὅτι δοῦλοί 
σου ἐτύγχανον ἔκ προγόνων, καὶ νῦν πάλιν ὁμολογοῦσιν δοῦλοί 

σου εἶναι, δύνασαι αὐτοὺς παρόντων μαρτύρων αξιοπίστων 

τριῶν πιστώσασα τὰς ὠνὰς αὐτῶν ποιήσασθαι ἐπ ἀσφαλείᾳ. 

ὅ δὲ Ἰωάννης γνοὺς τῷ πνεύματι εἶπεν πρός με’ τέκνον Πρό- 
χορξ8, γίνωσκε ὅτι τὸ γύναιον τοῦτο ὁμολογίαν ἡμῶν ἀπαιτεῖ 

ἔγγραφον, ὥς ὅτι δοῦλοι αὐτῆς ὑπάρχομεν, παραστήσασα καὶ 

μάρτυρας τρεῖς ἀξιοπίστους. μὴ οὖν σχῆς Λλύπην περὶ τούτου 

ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὀλλὰ μᾶλλον χαῖρε καὶ ἀγαλλία, καὶ ποι- 
ἤσωμεν οὕτως. διὰ γὰρ τούτων ὅ Φεὸς τάχιστα ἔχει δεῖξαι 
τῇ γυναικ{, τίνες ἐσμέν. ἴδοὺ γὰρ ἀνήγγειλεν τῇ ὥρᾳ ταύτη 

τῷ δικολόγῳ κατὰ τὸν ἴδιον αὐτῆς νοῦν, καὶ πρὸς τὴν διδαχὴν 

1. δε: ουν ὮῬ3, 4686: Αίθίβ ονας | 2. δε ΥΣ 6 ππδ: ουν πιὶ πι» ν | 
µου ΥΡ2 πὸ;ι 2Β| δ.ουν ΥΡΣΥ: Σο πι] πιΣ Πῃ | ποιησασθαι ΥΡ2 

πηΣ ποιησαι ο ΠΣ, τουτων ποιησαι Πὰ, {τας ὠνας) αυτων ποιησαι ν | 

Φικολ.: ο» Ρ2 | 4. εφη ΥΡ2: λεγει γοῖ προς ο πῖ, ο» πιΣ πῃδ Υ | την ομ. 

ποιουνται ΥΕΡ2 πι ν (τας οµ. π. ὀ): την 0. ποιωνται πι, οµολογωσιν τη! | 

ως Υ: ο» Ρ2Β πιὸ | οτι --ειναι ΥΡΣ πιὸ (α0ον ΑΠΡΗ, πὶομέ ϱαἩ7 ἀειί- 
Πο]): οτι και εκ προγονων και νυν (παλιν -- πι) δουλοι σου εισι ἙΒ | 

6. αυτους Ὑ: αυτων ΕΣ πι, Σδ Β | παρονγτων Υ (Ρ6ΒΕἩΥ. παρων των) 

Τ, (ίδ ῥγαεδεπθιβ): στικονγτων Ἐ2, ισταµεγων πι, Σ Β | µαρτ. -- 

πιστωσασα Ύ: µαρτυρας τρεις αξιοπιστους προσαξασα Ὦ3, επι τριων 

µαρτ. αξ. Ἑ, και µαρτ. εχουσα τρεις αξ. πιὸ | Τ. τας -- επ ΥΡ: πηῦ 

(ποιησαι επι): ποιησασθαι τ. ω. (αυτων -ἵ- ο π]) ὮΒ | ασφαλεια Έ”: 

---λειας 3, ---λειαν Ὑ, » Β | δ. ο δε ΤΙ. νους Ὑ ἙὮ: γνους δε ο ΙΤ. 2 | 

9. ημων ατ. εγγραφον Υ ν (εγγραφως): εγγραφον απ. ηµιν Ρ3, ηµας απ. 

εγγραφως ο Τα] πι, (µηχαναται ομολογιαν) ημων λαβειν εγγραφως πιὸ | 

10. ως ΥΡ2 ο πὶ πὸ Υ: Σ πΣ | υπαρχ.: πα Ύ υπηρχοµεν | παραστ. -- 

αξιοπιστους Ἡ ΠΣ (αξιολογους) οἳ Ἱ: » Ρ2Β|Ι 11. µη -- εσμεν Ἱ.14. Ὑ, 

ἹνθβθΠ/11οἨ 5ο Ρ2 τηῦ: ἙΒ Μαί]. 14 --ρ. 29,8 εδου --- τυγχανοµεν νοτβηβεβίο]]ί, 

Ἡ/ε]σ]ιθη βαίᾳ ῬΣ -, δν αὐρε]ίιτζί αοἩ 1 | σχης ΕΣ πι Β: εχης Υ | 

περι τουτου Πῖαι Ὑ: Ἰπίθγ σου πιΣ (πι ϱ) ν Β2 (π. τουτο), ερεπᾶα επι 

τουτο ὁ ΠΠ (τουτω) | 19. µαλλον χαιρε Υ (πχ 4ἱ686Ι -ἵ- κ. αγαλλια) πι 

Ῥ Ὦ: ΕΣ] και ποι. ουτ. Ύ 13: ποιησοµεν ουτος Β2, 2 Β | 19. δια --- 

δειξαι ΎΡ2: δια γ. τουτου ο σωτηρ ε. ὃ, πιΣ, δια γ.τουτων ταχιστα δειξει 

ο Ίησους προ παντων Ὦ (πιῖς Υατίαβοπαη ἵπ ἆοι Ῥί6ΙπΠΡ) | 14. τ. γυναικι 

γι ταυτη -- πι, αυτη Ῥ2, τω γυναιω τουτω Ἑ | τινες Υ πιὸ Β: τι Ρ2 | 

ανηγγ. Υ πιῦ: απηγγ. Β, ἴθοι Ῥ2 ια. ἀἱο δίοΙαηρ 8. σα Ἱ. 11 | τ. ωρα τ. 

Υ πι (Ππίος δικολ. τινι): 5 Β | 1δ. τω δικ. Ὑ: δι. τινι ο παὶ πιὸ, 
διὰ, πι ν | αυτης Υ: » πιὸ Β 

| 



δι ΡΜ Φ. 

πυρας ζητεῖ καὶ ἐλθεῖν ἔχει καὶ λαβεῖν ἡμᾶς, ὅπως ἐγγράφως 
ος πρν ..... να ποιῆσαι δις ο οὖν τοὺς μάς- ο 

ὁμολογήσωμεν, ὅτι δοῦλοι αὐτῆς τυγχάνοµεν. καὶ ποιήσωµεν 
τοῦτο, τέκνον ΙΠρόχορε, εὐχαριστοῦντες τῷ φεῷ. καὶ ταῦτα Λα- 
Λοῦντος τοῦ Ἰωάννου πρός µε ἔρχεται ἡ Ῥωμάνα καὶ λαβομένη ὃ 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤρξατο τύπτειν αὐτὸν καὶ λέγειν" δοῦλε κακό- ος 

τροπε, διὰ τί, ὅτε εἰσέρχεταί σου ἤ κυρία, οὐ προσυπαντᾶς 

καὶ προσκυνεῖς αὐτήν. ἐλεύφερος δοκεῖς εἶναι δραπέτα: δοῦλος 
εἶ τῆς Ῥωμάνας. καὶ πάλιν ἔτυπτεν αὐτὸν ὡς ἐκφοβοῦσα καὶ 

ἔλεγεν αὐτῷ' οὐκ ἀποκρίνη; οὐκ εἶ µου δοῦλος; καὶ ὃ ἀπόστο- 10 

Ίος ἀποκριθεὶς εἶπεν' ναέ, καὶ ἄλλοτε εἶἰπόν σοι, ὅτι δοῦλοι 

τυγχάνοµεν ἐγὼ ὁ ἐκκαυστὴς καὶ Πρόχορος ὅ περιχύτης. ἤ δὲ 

πρὸς αὐτόν τίνος δοῦλοι, κακότροπε; ὃ δὲ Ἰωάννης πρὸς 

αὐτήν" τίνος Φέλεις εἴπωμεν ὅτι δοῦλοι τυγχάνοµεν; ἤ δὲ πρὸς 

αὐτόν" ὅτι ἡμέτεροι δοῦλοι ὑπάρχετε. καὶ ὃ Ἰωάννης πρὸς 15 
αὐτήν' καὶ ἐγγράφως καὶ ἀγράφως ὁμολογοῦμεν, ὅτι δοῦλοι 

ὑπάρχομεν. ἡ δὲ πάλιν ἔλεγε διισχυριζοµένη: ἐγγράφως θέλω 
4. αυτου Ὑ: αυτης πι Β | επετρ. ο πιΣ πι” Υ: επεστρ. Ύ πιῖ | αυτη ο ο 

π. ουτως Υ: Σπ Β, αὖθτ πι -- ο δικολογος, πι Χ εχεινος Υοτ 

επετρ. | αυτη --- ζητει Ὑ πι (» τους) ο (επιζητει, 80 ΥΟΙ τους παῖ πι2): 

αυτην τους µ. επιζητειν ν | 2. χαι ελδ. -- ημας Ὑ πι (εχει εἰ): 2 Β| 

εγγρ. Ὑ πι: εµπροσθεν αυτων ΕΒ | 9. οτι --- τυγχ. Υ πι (εσµεν): δουλοι 

αυτης υπαρχειν Β | χαι ποι. -- θεω Υ πὸ: » Β, απο] 2 ας εγαί πῖξ 

χαι ταυτα Ἱ. 4 π]θᾶετ εἴπ | 4. και γοτ ταυτα ΤΡ: πι: ΄» Β | 5. ερχεται 

ΤΡ” πιΣ: εισερχ. ο πιῖ ν, εισελθουσα παῖ | λαβ. ΡΣ πι» Β: επιλαβ. Υ | 
ϐ6. αυτου Ὑ ο πι]: Ιωαννου Ὦ2 πι} πι ν | κακοτρ. ΥΡ2 πι: χαχε ὅραπετα 
Β | 7. σου Ἠϊετ Ρ2 πι”: πας χυρια Ἡ, εισερχοµενης (διερχ. Υ) της χυριας 
σου Β | προσυπαντας πι: προσυπαντων (Οἶϊπθ και) πιῖ, προυπαντας , 
απαντας Ρ2 ο πιΣ ν | 8. αυτην Ύ τοὶ πι πι: αυτη 2 ο ν | ὅραπετα ΤΡ Ἡ 

πιῦ: » Β, ἀαεᾶτ ἵηπ Ἱ. 101 δουλος ει της Ρ. Υ: δεδουλωσαι τη Ρ. Ρ2 πι» {ά 

Β [ 9. ετυπτεν Ὑ: ερραπισεν Β, ερραπιζεν 2 πιῦ | ως Υ πὸ Β: » Ρ2 | 
10. ελεγεν αυτω Υ πι Β (2 αυτω): λεγουσα αυτω 3 | ουκ αποχρ.: 

» Β/Ι και --- ειπεν Ὑ: χαι Ιωαννης ειπεν αυτη Π”, ο δε προς αυτην Ε3, 

ο δε Ιω. ειπεν Β | 11. ναι Ρ2 εξ 1, (εεςε ἑαπι): ὸ» ΥΒ πι | σοι Ύ (τος 
ειποματΣ πι): » Ρ29 πὶ τ 12. εγω Υ ο πι: και Χ Ρ2 ν πΣ (καγω), 

τε και -ἵ- πι | ο εκκ. Ὑ: ο εγχκ. Ῥ2 ο πιΣ (Σο), ο κχαµιγοχαυστης πι 

(αιὐ 2), ὺ» ν (πατ εγω και ο συν εµοι Προχορος) { η -- αυτον Υ πι: ἡ | 

δε ραπιζουσα ελεγεν Ῥ2, η δε λεγει οετ ειπεν Β | 14. προς αυτην Ὑ: Χ ν 

ειπεν Ῥὰ, απἀετς πι” Β | ειπωµεν ΥΡ2 πιΣ πῖ: να Χ ϱ πῖ, εἰπω ν | ο 
οτι ὅ. τυγχ. ΥΡ2 (εσµεν) πι (εσµεν νοτ ὅὃ,): ΣΒ [ 1δ. οτι ημ. Π5 

Β: Χ παντως 2 οτι µου Υ [ και ο Ιω. Ὑ: ο δε Ἰω. Ῥ2, 80 αποὮ ο πι 

πι 
κ Ες” 

«πηῦ ν, πε]εῖθ -- ειπεν, ς 2 πρ. αυτην, πιὶ λεγει ο Ιω. | 1Τ. υπαρχοµεν 

ΥΡΒΡ” (Χ σου]: εσµεν πι» | ελ. διισχ. Ἡ: προς αυτον Ρ3, ενεφς λογους 

ημιν πι, λεγει 6 πιΣ γ, ειπεν πιὶ ς 

ά 
“ 
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μας - 

ἐπὶ μαρτύρων τριῶν. καὶ εἶπεν Ἰωάννης, μὴ µέλλε, ἀλλὰ ποίει 
τὸ ῥηθὲν σήμερον. καὶ λαβοῦσα ἡμᾶς ἄγει κατέναντι τοῦ ἱεροῦ 
τῆς ᾽ρτέμιδος καὶ ἐπὶ τριῶν μαρτύρων ἐποίησεν τὰς ὠνὰς ἡμῶν 
καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς ἕκαστον εἲς τὸ ἔργον αὐτοῦ. 
ς Ἐν δὲ τῷ κακῷ τούτῳ βαλανείῳ τοιαύτη τις διαβολικὴ 

ἐνέργεια ἐγένετο. ἐν τῷ κτίζεσθαι αὐτὸ διὰ τὸ εὐηχὲς καὶ τὸ 
ἱλαρὸν τῶν Λουτρῶν ποιητικὰς ἀφορμὰς ὅ σατανᾶς τοῖς ἀνθρώ- 

ποις ἐπενοήσατο, ὥστε ὅτε ἐκτίζετο διορυττοµένων τῶν θεμελίων 

νεανίσκον ἔφηβον ἢ νεᾶνιν ἐμβαλεῖν κάτω ἓν τοῖς Φεμελίοις, 

καὶ τιμωρούμενοι, ἐσθίοντες καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν, ἀπέφνησκον. 

ἐν τούτῳ οὖν τῷ βαλανείῳ ἤ τοιαύτη πρόφασις ἐγένετο, καὶ 

τρίτον τοῦ ἐνιαυτοῦ ὃ δαίµων ὅ προσπαραµένων τῷ πριβάτῳ 

ἔπνιγεν ἔσω νεανίσκον ἢ νεᾶνιν. ὅὃ οὖν 4{ιοσκορίδης ὃ κύριος 

τοῦ ῥαλανείου ἐγγράφως εἶχεν ταῦτα, ἓν ποίᾳ ἡμέρᾳ γίνονται. 

1. µ. τριων ΎΒ Πηδ:ι τριων µ. Ὦ2 | µελλε Ῥ3 ο Υ: µελε Υπ (122), 
αμελει πιὸ | 2. ρηῦεν Ρ2ΒΙ, πα (4- σοι): ὃδοκουν σοι Ύ | λαβουσα: λαβο- 

µενη πιὸ | ὃ.τ. ὠγας ηµ. ΎΡ2 (59 ομπο Ζ1βαίή απο 1η”, 4ΏθΓ οµολογιας δίαῖν 
ωγας): κατα (και Υ) τας οµολογιας ημων -ἷ- ο πα! πὸ Υ | 4. εισηγ. ΥΠ: πα- 

1ιν Χ Ρ2Β πιδ | εργ. αυτου ΥΡ2 ο πι: ιδιον εργ. πα πιδ Υ | δ. κακω 

ΥΡ2 τῃΣ πηδ; οικω (του βαλ.) ν, ο» ο πὰ | τουτω Πΐει 2 πι»: Ἠἰπίθι βαλ. 

Ἡ, εκεινω Ἠϊηίοι βαλ. ο πιῖ, » πι) Υ | τοιαυτη ΡΒ πι: 5 }Ύ | 6. εγενετο 

ΥΡ2 ο πιδ Υ: εγιγετο ΠηΣ, γεγονεν τηὶ | εν ΎΒ πιὸ: γαρ -- ΕΣ δια ΥΡ2: 

-- γαρ Ὦ πιδ | το ιλ. Υ νι ιλ. Ρ2 ο πα π]Σ ΠΙΣ | ὔ. των λουτρων Υ: του 
λουτρου ΒΕ2 (λοετρου) | ποιητικας: ΏΙΙ Υ πογηρας | 8. επενοησατο ΠΙ: 

ἐποιήσατο ΥΎΡ2 πα, επεγοησε ο ΠΣ Υ | ωστε οτε εκτ. Ὑ: ως οτε εκτ. 2, 

Ίνικα (εν ω Υ) γαρ εκτ. το λουτρον Ἑ (η εκτ. Ἠ]πίθι λουτ.), εν τω ατι- 

ζεσθαι το τοιουτον λουτρον πα, 4ἱθ6βει γαρ ἨΠ8ΟἨ διορ. | 9. νεανισκον 

ΥΡ2 πιὸ; εὔος ην Χ Ἑ | εμβαλειν κατω ΎΡ2: κατω εβαλον και κατα- 

αλειοντες λιθοις Τη», ἨΣ εµβαλλειν πιΣ ν, ασια -- ο πιὶ χαι κατακλειειν 

(--καιειν ϱ) λιδοις | εν τοις δεμ. Υ: Σ Ρ2 πιᾶ Β | 10. και τιµ. --- απεῦ- 
γήσκον Ὑ: και τιµωρια αποδανειν ἘῬ3, τιµωρουντες εφογνευον πιὸ, Σ Ὦ | 
44. βαλαγειω ΥΣ (--νέιον): λουτρω ὁ παὶ πῃὸ, πριβατω πι Υ η τοι. πρ. 

εγενετο Ὑ πιῦ (πο 68 βομοϊπί ο,πο η): εγένετο τοιαυτη µιαιφονιαΒ (πι! 

ἐγενετο ΠΠ Επ), » Ρ2 | και τριτον κτλ. Ὑ: τριτον κτλ. Ρ2 πι πιὸ, 

τριτον γαρ Υ, και εκ της εγεργειας ταυτης παρεµεγνε ὃαιμων ΕΝ τω βαλα- 

γειω παντοτε ος τριτον κτλ. ο13!, 4ἱθβθ]ρεῃ ο ὅαι, -- πριβατω | 12.τω 

πρ. Υ ΠΣ Υ: το πριβατον Ε2, εσωῦεν του πρηβατου πι | 185. επν. εσω 

ΥΡ2 ν (εσωῦθεν): εκ των εχει ερχοµενων και λουοµενων επγιγεν 6, 1νθ- 

βθη/]]ο] 8ο πιὶ (ρου πι2 πι δέ Απιῤη, ππάθιιθο) [ νεανισκον ΥΕ 

ο πιῖ; νεαγιαν πα) πηδ ν | 14. βαλαν. Υ πι πιῦ Υ: πριβατου 2, λουτρου 

ϱ πΙΙ | ταυτα Υ (ο πιὶ ΥΟΥ γινεται): αυτη η επιβουλη νο γιν. Ὦ2, 22. 

γεν π. η. Υ: π. η. Ὦ2 πι πηῦ Υ, ποιας ηµερας ο πιῖ | γινονται Ὑ: γι- 

νεται ᾗν εγένετο μηὸ 
ον 

τ 



ο νο τν 

οΜάλ ο κώή 

εἶχεν οὖν υἱὸν εὐμορφώτατον πάνυ, ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ὑπάρ- 
χοντα, καὶ παρετηρεῖτο τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς ἐπιβουλὴ αὕτη 
ἐγένετο, καὶ οὐκ εἴα αὐτὸν λούεσθαι ἐν αὐτῷ, ἀλλ ἐν ἄλλαις 

ἡμέραις καθ ἑαυτὸν µόνον, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸν φθόνον τῶν 
ἀνθρώπων. μετὰ οὖν τὸ ποιῆσαι ἡμᾶς πάντα τὰ ἔργα τοῦ 
πριβάτου ἔτυχεν τὸν υἱὸν «4{ιοσκορίδους µόνον εἰσελθεῖν ἓν τῷ 
βαλανείῳ, καὶ εἰσῆλθον κἀγὼ ἔχων τὸ σκεῦος τῆς ὑπηρεσίας, 
ὅμοίως καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ. ἀσχολουμένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὰ 

ἔξω τοῦ βαλανείου πρὸς τὸ ἀναψῦξαι, ὁρμήσας ὃ ἀκάδαρτος 

δαίµων καὶ εὑρὼν αὐτὸν µόνον, ἀπέπνιξεν τὸν νεανίαν, τὸν 

υἱὸν «{ιοσκορίδους, καὶ ἀπέφανεν. ἐξεπήδησαν οὖν οἱ παῖδες 

αὐτοῦ κλαίοντὲς καὶ ὀδυρόμενου, ἅμα δὲ καὶ ερ οὕνεος ἔλεγον' 

ὅ κύριος ἡμῶν ἀπέθανεν' τέ ἔτι ποιήσωµεν; ἀκούσασα δὲ ἡ 
Ῥωμάνα ταῖτα, τὸ διάδηµα τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ῥίψασα 

1. ειχεν οὖν Ὑ: ειχεν δε Ρ2, εχων ουν Β (πΠΙΓ ΠΙΙ χαι υιον εχων) 
πηῦ | ευμ. πανυ πι» Ύ (-ἷ- ωραιον, νἱε]εἰεβὲ ας Γοἱρεπάεπι ως οηἱδίαπάεη): 

ευμ. Β, ο» Ῥ2 | οκτωκ. ετ. υπ. Ὑ: δεκα και οχτω υπ. ετων 3, ως ετ. 

οχτωκ. (οὔετ δεκαοκτω) Ὦ | 3. παρετηρειτο Ὑ ο πιΣ Υ: παρετηρει (οἆει 

--ρη) 3 πηὶ πῦ | επιβ. Ὑ: η Χ Ρ2Β πι [αυτη ει ΥΒ πιὸ: νοτ η επιβ. 

Ρ2 | ὃ. εγενετο ΥΡΣ: εγινετο ο πιΣ ν, γινεται πὶ πι | λουεσθαι Υ: 

λουσασθαι Ῥ2, εισερχεσδαι Ἑ (ο πι -ἵ- τοτε!) | εν αυτω Ὑ: εν τω λουτρω 

οἆει βαλανειω ΒΡ2 (--- τουτω) πι { αλλ -- µονον Ὑ: . . . αυτος καθε, 

µονος ελουετο Β, » Ὦ2 | 4. αμα -- ανθρ. ΥΒ (ο τὰ ν ”Σ δε, ἀἷε ΑΠ- 
βαῦενπ "σετ πι2 πι αἶπᾶ πηγετείἈπά]ο]): ὸ» 2: ἀῑθ Ἡοτίθ οτι ενηχων 
αυτους, ἀἴο πατ Ἡ ΠἨπίθτ ανθρωπων Ἰαί, αἶπᾶ ἆααπι εταᾶρ]οὮ., απο] 

πΙΘΠΏΠ ΠΙᾶηΠ Ἰεβί οτι ενηχον αυτου »πεῖ βἶε ἀαφε]οβί ΒεἩπγαπηθη” | 

5, παντα -- ετυχεν ΥΡ2, Ἀλπ]ε] πι (» παντα ππᾶ ἸἨβί βαλανειου Ἡ. 

εἶαχε): τρεις µηνας (ηµερας Ὑ, τριµηνον πι2) εν τω εργω {εις το εργον 

πα, εις τα εργα Υ) του βαλανειου ελαχε (ετυχε πι) Β | Τ. εχων το Β: 

εχον το Ἡ, εχοντος 2 | 8. ασχολ. -- αναψφυξαι Υ: ΣΣ Ρ2Β(αΠ2ν 

απο] οµοιως --- αυτου) πιὸ Ἰ, | 9. ορµησας Ὑ: και Χ 2 πὸ γ, και 
“εξαιφνης ἄ πῃΣ, ο ουν αχαθαρτος ὅαιμων ορµησας (ευθυς επελθων τω 

νεανισκω τη!) ο πὶ | ακαθαρτος "Σπα Υ | 10. αχ. ευρων αυ. µ. Ἡ: 
ἀἱθ απάετη [| τον γεανιαν Ὑ ο πιΣ πιὸ Υ: αυτον Ρ2 πὶ [ τον υ. 4. ο 

(του 4{. υ.): » Ρ2 πιῖ τὸ πι ν | 11. εξεπηδ. -- αυτου Ὑ πι (δε): οι 

ουν π. αυ. εξεπιδησαν εξω Ῥ32, εκπηδησαντες δε (ουν πῖ) οι π. αυ. 6 πηὶ, 

εισελῶοντες δε οι παιδες χαι ευροντες αυτον τεὔγηκοτα εξεπηδησαν τη, 

νας οΐσεν Τεχέ Ἱ. 8βα. γοταπβεείσί; ν ΡεΒί γοη νεανιαν Ἱ. 19 βοξοτέ σα 
αχουσασα Ἱ.13 ἴθετ | 19. οδυρ. -- Ἀρηνουντες Ὑ: » ἀϊθ απᾶετη | ελεγον 
Ύ: λεγοντες Ρ2 πιΣ πιὸ, απηγγειλαν τη Ῥωμανα ο παῖ | 19. ουαι ηµιν ΥΡ3 

Ἱ: ὸδ πιΣ πι απο] ἀῑο {οἰσεπάε Ἐεάε Σο πι ν | ηµων Υ πιΣ πιὸ ],: 

«4ομνος -- Ρ2 | ετι πι Ἡ: ἀἱθ 68ηπθ Έχαρο Ἰαί παχ Ῥ2 γοχ ο κυριος | 
14. ταυτα Ἠϊετ Ύ: νοτ η Ρ. Ρ2, |» πι} πι γ, η δε ταυτα ακ. ο πι | επι 

της κ. Ἡ: εν τη κ. 6 πι], της κ. 2 πι πιῦ ν | ριψφασα ΥΡ2 πι». ερριψεν Β 

40 
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ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τῶν ἰδίων τριχῶν ἐπιλαβομένη μετὰ κλαυὺμοῦ 
καὶ ὀδυρμοῦ πικροτάτου ἤρξατο λέγειν οἴἶμοι, τί εἴπω ἡ ταλαί- 

πωρος ἐγὼ τῷ ἐμῷ κυρίῳ 4ιοσκορίδη; ἀλλὰ γὰρ καὶ αὐτὸς 
ἀκούσας παραχρῆμα τελευτήσει, ὅτι μονογενὶς ὃ κύριός µου 

4ύμνος ἦν αὐτῷ. ἤ µεγάλη 4ρτεμις Ἐφεσίων βοήύει' δεῖξόν 
σου τὴν δύναμιν ἐπὶ νεανίσκῳ τενηκότι. οἴδαμεν γὰρ πάντες 

οἳ Ἐφέσιοι, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, ὅτι διὰ σοῦ κυβερνῶνται 

τὰ πάντα, καὶ δυνάμεις µεγάλαι διὰ σοῦ γίνονται ἓν ἡμῖν. δὺς 

δὴ τῇ δούλη σου, τέ ποιήσει περὸ τούτου ἀνάστησον τὸν δοῦ- 

Λόν σου «όμνον. πιστοποίησον πάντας τοὺς ἐλπέζοντας ἐπὶ 
σέ, ὅτι σὺ εἶ καὶ οὐκ ἦν ἕτερος πλὴν σοῦ. νεκρὸν ἔγειρον 
νεανίαν καὶ παράστησον τῷ πατρὶ αὐτοῦ ζῶντα. ταῦτα Λέγουσα 

κατέτεµε τοὺς βραχίονας αὐτῆς καὶ διέτιλεν τὰς τρίχας ἀπὸ 

τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἀπὸ ὥρας πρώτης ἕως ὥρας ἐνάτης. καὶ 

οὐκ ἦν ζωὴ πρὸς τὸν νεκρὸν, οὐκ ἦν Φεραπεία πρὸς τὸ γύ- 

ναιον' ἀλλὰ συναγόµενος ὄχλος πολύς, οἱ μὲν ἐπένφουν ἐπὶ 

τὸν νεανίσκον , οἱ δὲ ἐθαύμαζον τὸ πένθος τῆς Ῥωμάνας περὶ 

ποῦ «{όμνου. 

4. την γ. Υ πὰ: της γης Ῥ2 ο πιὰ πὸ Υ | 9. πικροτατου Ρ: Β: 

 Υ, επι εἰμίαίι πιαῶύπο Ἱ, | ειπω ΎΡ2Σ: αποκριδησοµαι πιΣ πιὸ νι 
απολογησοµαι ὁ ΠΙ | ὃ. γαρ Υ πὸ: γε Ῥ2 οἱ! Υ, και γαρ (0ΟἨΠθ αλλα 

π. {0ἱΡ6πάθΑ χαι) παᾶ | 5. ην αυτω ΎΡ2: αυτω υΌπηρχεν ΥΟΙΥ ο. κ. 6 πιὶ υ, 

εροπάα αυτω ετυγχανεν πι» | Έφεσ. Υ Υ: των Χ Ρ2 ο πὶ πιὸ πηὸ | δειξον 
Ύ ο πιὸ πιὸ γ: και Χ Ρ3, νυν Χ πι] 6. σου Ἠΐ6ι Υ: Ἠϊηίοι δυν. Ρ2Β | 
παντες --- γυναικες Υ οί Ὦ: πασαι αι Ἐφεσιων γυν. Ε2 πι (41686ί -ἰ- και 

παντες οι Ἐφεσιων ανδρες), παντες οι την Ἐφεσον οικουντες (κατοικουγ- 
τες ν) Ἑ | ἴΤ. κυβερνωνται Ῥ2 ο (Σψεϊίθβ ν ἹρειροβομπθραἨ) παὶ πι γ: 

χυβερναται η, κυβερνηται Ὑ | δ. εν ημιν ΥΡ2: 2 ΕΒ ΤΠ 9. δη Ρὰ πι: 

» Υ, 4επ θα ο» Β, πιό αιιδομία απαϊἰίαε ἔμαε Ἰι | τι ποιησει (ποι- 

ησω Ρ2) περι (υπερ γαρ πι) τουτου ΥΡΣ πὸ; » ΒΤ. | 10. πιστοποιησον 

-- ζωντα Ἱ. 192 Ὑ: πιστοπ. παντας οτι Ύγεινονται ὄυγαμεις δια σου" γε- 

χρον εγειρον γεανιαν' παραστησον τω πατρι αυτου ζωντα. πιστοποιησον 

παντας οτι συ ει και ουκ εστιν πλην σου Ῥ2:1 7α Απίαπρ ΡοαΠί πηῦ πηθῖς 

πιῖς Ὑ, πασβ]θι πς Ρ2, οἱ αιιοὮ Τ,:; ΠΠ (και) παραστησον τουτον (αυτον 

6112, ΣΥ) τω πατρι αυτου ζωντα Β | 19. ταυτα λεγ. Υ Ὦ (- και τουτων 

οἆθτ τα τουτων πλειονα): ΠΠ και Ῥ2 πὸ | 189. κατετεµε Υ: κατετεµνε 

(οἆοι --νεν) 2 πι Β | διετιλεν ΥΡ2 (Ῥοίάθ διετειλεν): ετιλε πιὸ, ετιλλε , 

Φιετιλλε ο, διετιλλετο π12, Ρ8Π7 ΔΠἀΘΙΑ ΙΙ | απο Υ: ο Ρ2 πὸ Β | 
14. πρωτης Ν΄ πι; τριτης ΡΣΡΙ, | και ουκ --- γυναιον ΥΕ πι (τω νενε- 

χρωµενω και. . . τω γυναιω) οἳ Ἡ: 5 Β | 16. αλλα κτλ. Ὑ: αλλ 9 οχλος 
πολυς συναγοµενος Ῥ2 πι, οχλος δε π. συνηχόη ν, συνηχθη δε και ο. π. 
ο πιῖ πιΣ| οι µεν Υ Πδ] και Χ 28 | 17. τον νεανισκον ΥΡ3 (νεανιαν) 

πη2 πηῦ; τω γεανισκω ὁ ΤΙ ν | περι του 4. Υ: ο ΡΒ πιὸ 1, 



' 
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. 
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' 
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πρός µε εἶπέν µοε' τέκνον Πρόχορε, τί ἐστιν τὸ Φρηνούμενον 

ὑπὸ τοῦ γυναίου; µήπω δέ µου φφβάσαντος ἀποκριθῆναι αὐτῷ, 
ἐλφούσης τῆς Ῥωμάνας, ὡς εἶδεν ἡμᾶς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις, 
ὁραμοῦσα ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ λέγει αὐτῷ" µάγε καὶ ὃ 

ἐπιθέτα, εὑρέφησάν σου αἱ μµαγεῖαι ἃς ἐποίησας ἐν τῷ οἴκῳ 
µου ἀφ᾿ ἧς γὰρ ἡμέρας εἰσῆλθες πρός µε, καὶ ἤ ἡμετέρα Φεὰ 
ἐγκατέλιπέν µε. ἢ ἀνάστησον τὸν υἱὸν τοῦ κυρίου µου «4ιοσ- 
κορίδους, ἢ τὴν Ψυχή» σου ἀπὸ τοῦ σώματός σου τῇ ὥρᾳ 

ταύτη κουφίζω. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ὁ Ἰωάννης τί τὸ ἔπελ- 

Φόν σοι πένθος, ἀνάγγειλόν µοι. ἡ δὲ ὀργῇ. µεγάλη φεροµένη 

κουφίζει τὴν χεῖρα αὐτῆς καὶ ῥαπίζει αὐτὸν κακῶς, ἅμα καὶ 

ἐπιλέγουσα αὐτῷ οὕτως" δοῦλε κακέ, ἐξορίσιμε καὶ ἀχρήσιμε 
τοῦ ζῆν, πᾶσα ἤ πόλις Ἐφεσίων ἔγνωσαν τὸ γινόμενον, καὶ 

ἦλφες σὺ ἐπιγελῶν µοι καὶ ἐπιχαίρων καὶ λέγων μὴ γινώσκειν, 
τί ἐστιν. ὅ υἱὸς τοῦ κυρίου µου «{ιοσκορίδους τέθνηκεν ἐν τῷ 

βαλανείῳω. ἀκούσας δὲ Ἰωάννης καὶ περιχαρὶς γενόμενος ἀνεχώ- 

ρησεν ἂἄπ' αὐτῆς: εἰσεπήδησεν δὲ ἐν τῷ βαλανείῳ καὶ ἐξορίζει 

1. εργου ΎΡΒ (εργου αυτου): -- ου επιστευθη παρα της Ῥωμανας. 

πιῖ | 3. Όρηνουμενον Υ πι»: Όρυλλουμενον ΡΣΒΙ, (ιά ἄε Ίας γε ἀῑεί- 

ἔγ) [ 4. ελθ. τ. Ρ. ΥΡΣ: και ευθυς η Ρ. ταῖς η Ῥ Ἠπίετ ηµας Β | αλληλοις 

Ύ ο πι] πι γ: προς αλληλους πι», » Ρ2 { 5. χαι λεγει αυτω Υ πι" (προς 
αυτον): λεγουσα αυτω Ἑ, και λεγει πρ. αυτον µετα ὅαρμου και απειλης 

Ε2 [και επιθετα πα : Γαφίμοε ἄεργε]νεπδε Τ, ] 6. εν τω οι. µου παν Ἡ | 
7. γαρ ΥΕ: » Ρ2 πδ [| και η ΤΒ πι: οτι Χ Β2| δεα Ρ2Β πιὸ οἳ Τ.: 
ὤλεψης Ἡ | 8. µε (μοι Υ)}: --- λεγεις δε και Χριστιανον σε ειναι πηὸ, 80 

αποῦ Ρρ | 10 κουφιζω Ύ πιΣ πι: χωριζω 2ο πι ν | ο γΥοΓ Ιω. ο» | 

τι ΥΒ πι: και Χ 2, χυρια Χ Ρ]επελδον ΥΡ2: επαγον Β, γενοµενον 
πιὸ | 19. ραπιζει -- επιλεγουσα ΥΝΡ2 ΙηΣ ν: ερραπισε τον Ἰω. ειπουσα 
αυτω ο παὶς ψῖθ ΠΗ23 | 13. αυτω ουτως Ὑ: ταυτα 2, αυτω ΕΒ | εξορισιµε 

ΥΡ2: εξορισηµαιε πι, » Β | κ. αχρ. τ. ζην πατ Ὑ: 8εγυε πεφιαπι αἆ 

εδεαπι ῥτοπιρέμς εἰ ρίφεν αἲ ορις Ἱ, | Ί4. πασα η π. Εφ. Υ Ῥ: πασαι αι 

Έφεσιων γυναικες Ρ3 πι, παντες οι την Έφεσον οιχουντες Ἑ οἳ Ἱ, | χι- 

γοµ. ὙΡ3: γενομ. Β πι Τι | 15. επιγελων Ῥ2 πι! πι} 1, (μέ ππε ἐγγίάεγες): 

επαγγελων 6 ν, επιλεγουσα Ἡ, ἄεν βαΐ Σ πιὸ | µοι Β2: µε πιΣ οἳ Ἱ, 
ή» Υ ο πὶ πι ν | αχ. επιχαιρων Ρ2 ν: κ. χαιρων ϱ πιὶ πι, και χαιρεις 
Γκ. λεγων 2 ο πι πῃΣ: κ. επιλεγων νυν, ΣΥ | γινωσχειν 2: γινωσχεις 

Ύ, ειδεναι Ἑ | 16 ο υιος -- βαλανειω ΎΡ2: αγνοεις Χ πι, ουκ οιδας οτι 

ΣΧ Β | 17. ακουσας -- γενομ. ΥΒ (ο Ιω.) πιῖ: ταυτα αχ. ο Ἰω. 2 | ανεχ. 

-- δε Υ: µικρον εξ αυτης ανεχ. χαι εισεπ. Ῥ2, µικρον υπαναχωρησας απ᾿ 

αυτης εισεπ. Β | 18. εξοριζει ΥΡ2 (-- μεν): προσευξαµενος εξοιχιζει Β, 

εξοικησας πι 
΄ 
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τὸν ἀκάφαρτον δαίμονα καὶ εἰσοικίζει τὴν ψυχὴν τοῦ νεανίσκου, 
καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ζώντα καὶ 

εἶπεν πρὸς Ῥωμάναν' Λαβὲ τὸν υἱὸν τοῦ κυρίου σου. ἰδοῦσα 
δὲ ἡ Ῥωμάνα, ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ φόβος καὶ τρόμος 
ἔπεσεν ἐπ αὐτὴν καὶ οὐκέτι µνήµην εἶχεν περὶ τοῦ θανάτου 

τοῦ {όμνου, ἀλλ ἐπὶ τῷ σηµείῳ ὃ ἐποίησεν Ιωάννης ἐξέστη 
καὶ ἀπεπάγη ἤ καρδία αὐτῆς καὶ ἔμεινεν ὡσεὶ Λίφος νεκρά. 
εἶτα μετὰ δύο ὥρας εἷς ἑαυτὴν ἐλθοῦσα οὐκ ἠτένιζεν εἰς τὸ 

πρόσωπον Ἰωάννου, ἀλλ αἰσχύνη πολλὴ ἔλαβεν αὐτήν, τοῦτο 

Λογιζοµένη" πῶς βλέψω εἷς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνδρὸς τούτου, 

ὅτι δοῦλός µου οὐκ ἦν καὶ κατεψευσάµην αὐτοῦ: αἴτιος πληγῶν 
οὐκ ἦν, καὶ ἐγὼ ἔτυψα αὐτόν. τί ποιήσω; φΦάνατε, σὲ προσκα- 
Λλοῦμαι πατέρα µου εἶναι. Φεωρήσας δὲ ὅ Ἰωάννης τὸ πρόσωπον 
τοῦ γυναίου, ὅτι μέλλει καταπίπτειν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τελευτᾶν, 

Λλαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ σφραγίσας αὐτὴν τρίτον, µετέσχεν 
καταστάσεως καὶ πεσοῦσα εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα καὶ 

ὀδυρομένη εἶπεν αὐτῷ" δέοµαί σου, ἀνάγγειλόν μοι, τίς εἶ σύ; 

πάντως γὰρ εἶ Φεὸς ἢ υἱὸς Φεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο δυνάµεις τοι- 

αύτας ποιεῖς. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτῇ' οὔτε Φεός εἶμι, οὔτε 

τοῦ φεοῦ υἱός, ἀλλ ἐγώ εἰμι Ἰωάννης ὅ μαθητὴς Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ υἱοῦ τοῦ «Φεοῦ, ὁὃ ἀναπεσὼν εἲς τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ 
ἀκούσας μυστήρια Φεῖα παρ αὐτοῦ, ἃ ἀναγγελῶ σοι καὺ ἐὰν 
πιστεύσῃς εἲς αὐτόν, ἔση αὐτοῦ δούλη ὡς κἀγὼ δοῦλος αὐτοῦ 

1. κ. εισοιχ. ΥΒ (ρου πι2 Ὀογίολπίοί Απρ. απρ]απΏ]ο][θβ): εισοι.. 

δε Β2, και εισοικησας πιὸ | 2. επιλαβ. -- Ῥωμ. Υ: λαβων αυτον της χειρος 

εξηγαγεν ζωντα κτλ, Ῥ2, λαβ. αυτον (αυτου ΠΙ]) της (απο τηφ πι πιῦ) 

χειρος εξηλδε (--δες π1Σ, συν αυτω -- πΙ) και ειπεν (λεγει ο πι) προς 

Ῥωμαναν Ἑ πιὸ | ὃ. ΜΙί{ ιδουσα Ὀορίηηί ἀἱθ ἵπ 4ο Βεϊ]αρο Β 1 πέφοί]μαϊ]μθ 
Ῥτοῦα ἆθτ Ἡεοθηβίοη Β, αἲβ πγο]οπετ 16] Υοη Πῖετ απ ης 8181606, 88 
σαι Ἐπίβοποεϊάαπρ ἄραι ἀῑο Υατίαπίεη ἆθβ παγβρτὔηρ]ίοιει Τοχίες ἀῑεπί | 
4. εξεστη ΥΠ: Χ το γεγονος ΡΣΒ πιδ { 5. επεσεν επ) αυτην Ὑ: ελαβεν 

αυτην Ῥ5Β πι», επελαβετο αυτη Ῥ2 | του ὃδ. του 4. ΥΒΡΣ (Φαν. «4.): τον 

του 4. Φανατον Ρ2 | 6. τω σημ. ΥΒ: το σημ. Ρὸ πι, το παραδοξον σημ. Ε2| 
εξεστη 5 πιὸ Β: ουν -- Ὑ. και Χ Ῥ2 | 7. ωσει λιδος Πῖει Υ:. Πϊπίθυ 

αυτης Ῥ2 Ρ2 πι» [68. ειτα --- ελθουσα 2 πιὸ Ρ2 (ελθ. εις εαυτην) ο. 1 Β: 

ΠΙΣ και Υ | 9. αυτην ΎΡ2: το προσωπον αυτης Ρ5 πι | 10. βλεψω Υ: 

ἐμβλεψω ΡΣ Β πιὸ | 11. αιτιος  Πηὸ: οτι Χ Ρ2 | 19. εγω ετ. αυ. Υ: ετ. 
αυ. αφειδως ΡΣ, ετυπτησα αυ. ΠΙ | προσχ. ΥΒ πι: επιχαλουµαι Ρ2 | 

18: ο Υ πι: "» Ῥ2 | 14. του γυναιου ΝΡΣ: αυτης πηὸ | 15. µετεσχεν ΥΡ2: 

µετεδωκε πηὂ | 16. πεσουσα ΥΒΙ, πηδ: επι προσωπον -- ΕΣ | 1Τ. ει συ: 

εισι Ύ | 18. δυν. τοιαυτας ΥΒ πηὸ: τας δυν. ταυτας Ρ2 | 20. υιος ΐοι Υ: 

ΝΟΥ του 9. Ρ2Β | Ιω. ΥΝΒ πι: ο Χ Ρ2| 29. δουλος αυ. ειµι ΥΒΙπιῦι ΣΕ. 



υ δἷω. ἡ δὲ Ῥωμάνα μετὰ αἰσχύνης πολλ]ῆς καὶ φόβου καὶ 
τρόµου εἶπεν τῷ Ἰωάννη" πρῶτον ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ συγχώρησον 

ὃ ἠσέβησα πρός σε περί τε τῶν εληγῶν καὶ τῶν ὕβρεων, ἔτι 
καὶ περὶ τῆς Ψευδοµαρτυρίας ἧς ἐψευσάμην ὅτι δοῦλοί µου 

ἐστέ. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτήν' πίστευσον εἰς πατέρα 
καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, καὶ ταῦτα πάντα συγχωρηθήσεταί 

σοι. ἡ δὲ Ῥωμάνα εἶπεν πρὸς Ἰωάννην' πιστεύω, ἀνθρωπε 

τοῦ Φεοῦ, ὅσα ἂν ἀκούω ἐκ τοῦ στόµατός σου. 
Εἰς δὲ τῶν παίδων 4{ιοσκορίδους ὁραμὼν ἀπήγγειλεν αὐτῷ 

πάντα ὅσα ἐποίησεν Ἰωάννης τελευτήσαντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

ἐν τῷ βαλανείῳ, καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ὅτι ὄχλος πολύς 
ἐστιν, περιεστῶτες αὐτῷ. ἀκούσας δὲ 4ιοσκορίδης περὶ τοῦ 
Φανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἔμεινε νεκρός. ὅ 
δὲ παῖς ἐπιστρέψας ἓν τῷ πριβάτῳ, ὅπου ἦν ὅ υἱὸς «4{ιοσκο- 
ρίδους 4όμνος καὶ Ἰωάννης διδάσκω»ν, ἡἦλθεν κράζων: οἴμοι, 

κύριέ µου «4όμνε, ὃ κύριός µου {ιοσκορίδης τέθνηκεν. ὃ δὲ 

ἀ4ύμνος ὃ υἱὸς 4{ιοσκορίδους ἀκούσας τῆς κακῆς ἀγγελίας περὶ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, εὐθέως ἀνεχώρησεν ἀπὸ Ἰωάννου καὶ ἐλθὼν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ εὗρεν τὸν πατέρα αὐτοῦ νεκρὸν κείµενον 

ὃ. ο ησεβ. προς (εις Ρ2) ατλ. ΥΡ2: απερ διεπραξαµην εις σε η αὔλια 
χακα, πληγας εντεινασα αλογιστως χαι υβρεις καταχεασα και δουλωσιν 

αδικον σκαιωρισασα. και ο Ίωαννης. Ύυναι πιστευσον πιὸ, ἄετ νου Ἠϊθτ 
4η ἵππετ η κὔτῆο]ετ γοη αἶ]ετ βοπδβρσεπ Τταδιίονυ αὈγγεῖολε παπά βοπηῖε 
πετίη]ος πητᾶ | 7. Ιωαννην Ὑ: αυτον Ρ2] 8. τ. Φεου ΤΒΙ: Σ ΡΣ| οσα 

-- ἐκ Ὑ οἳ Τ, (εγεᾷο . . . φµαεειπιμε): επι πασιν οις ακουω απο Ε2 
οἳ Β | 9. εις δε --- χειµενον Ρ. 50.6 Ὑ, πε ἄεπι ἵπ αἰ]θπι πγοβεπέ]ο]ετ 1, 
Ἀρετεϊηβιπαπιε. ΈΏαρερενπ ρἱεὈέ Ρ2 {ο]σεπάᾳα, απο ἀπτοη Ἑ οᾶετ ἀπτοῖι 

τη πὶοέ Ῥερίᾶᾶρίε Ὀπιατυεϊεαπρ: εν δε τω µεταξυ ὅραμων εις εκ των 
παιδων «ομνου και απαγγειλας περι του Άανατου του νιου αυτου οτι 

απεπνηγει εν τω βαλαγιω. και ως ΜΟΝΟΝ τουτο ηκουσεν απο πολλης 

αδηµογιας πεσων και αυτος παραχρηµα απεψυξεν. τοτε γινεται κλαυθμος 

µεγας και ουαι χαι Ῥορυβος εν τη οιχια «Πιοσκοριδους, και τινες ὅρα- 

µοντες απηγγειλαν Ίομνω τω υιῶ αυτου ος ην εστως µετα Ἰωαγνου. και 

ὅραμων εν τη οιχια ευρεν τον πατερα αυτου τεὤνηκωτα, και αγαλαβων 

Ύοερον 8ρηνον, τειλλον την Χωμην αυτου ερχεται προς Ιωανγην γογοι- 

πετων αυτον και λεγων’ ανγθρωπε του Φεου, εµε γεκρον οντα παρ ελπιδα 

ανεστησας, χαι αχουσας ο πατηρ µου περι τον Φαγατον µου χαι αυτος 

παραχρηµα πεσων απεθανεν. αλλα ὅδεομαι σου, βοηθησον ηµιν και 

αναστητω ο πατηρ µου. ο δε Ιωαννης κτλ. | «4ιοσκοριδους: Ἡ Ἰαι Πες 

πεάετ]ο]έ «{ιοσκοριδου, αΌει 3π απάετεπ Βέε]]επ πο ἀἱα Πὐτίρεη ἨβΒ. 
-- ους | 15. «ομνος: Ἱ,, πε]ομετ Ἠϊετ Ζπειβέ ἄεπ Ἐϊρεπηδπεῃ ὨὈ]είθί, 
δελτεῖθί οοηδίαπί ΤἼιεοπ 

ο 
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ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἀναλαβόμενος τὸ πένθος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

ᾖλθεν πρὸς Ἰωάννην, καὶ πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ εἶπεν 

αὐτῷ' ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, ἐμὲ νεκρὸν ὄντα ἐζωοποίησας, καὶ 

ἀκούσας ὃ πατήρ µου ταῦτα ἔπεσεν παραχρῆμα καὶ ἀπέφθανεν. 
ἀλλὰ δέοµαί σου, βοήφησον 4{όμνῳ, ὃν ἤγειρας ἐκ νεκρῶν, μὴ 

πάλιν νεκρὸς γένωµαι, πατέρα νεκρὸν Φεωρῶν ἐπὶ γῆς κείµενον. 

ὁ δὲ Ἰωάννης εἴπεν πρὸς αὐτόν μὴ Λυποῦ {όμνε' ὁ γὰρ Φά- 

νατος τοῦ πατρός σου ζωὴ αὐτῷ τε καὶ σοί ἐστιν. καὶ Ίαβό- 

µενος ᾿Ιωάννης 4όμνον τῆς χειρὸς αὐτοῦ λέγει ἄγωμεν πρὺς τὸν 

σὸν πατέρα «{ιοσχορίδην. καὶ εἰσήγαγεν 4{όμνος Ἰωάννην πρὸς 

τὸν πατέρα αὐτοῦ" ἠκολούθει δὲ καὶ ἤ Ῥωμάνα ὀδυρομένη 
περὶ τούτου καὶ ὄχλος πολὺς ὀπίσω αὐτῶν. καὶ κρατήσας 

4ιοσκορίδην νεκρὸν ὄντα τῆς δεξιᾶς χειρὸς εἶπεν' «4{ιοσκορίδη, 

4ιοσκορίδη, ἓν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ 

ἀνάστα. καὶ εὐθέως ἀνέστη ὁ νεκρός, οἱ δὲ ὄχλοι ἐφαύμαζον 

ἐπὶ τοῖς γενοµένοις σηµείοις ὑπὸ Ἰωάννου. καὶ οἱ μὲν ἔλεγον 

Φεὸν αὐτὸν εἶναι, οἳ δὲ µάγον, ἄλλοι δὲ ἔλεγον, ὅτι μάγος νὲ- 

κρὸν οὖκ ἐγείρει. ὃ δὲ «{ιοσκορίδης εἲς ἑαυτὸν ἐλφὼν εἶπεν 

πρὸς Ἰωάννην' σὺ εἶ, ἄνθρωπε, ὃ ἐγείρας τὸν υἱόν µου νεκρὸν 
ὄντα; λέγει αὐτῷ Ἰωάννης" Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Φεοῦ 
ὁ δὲ ἐμοῦ κηρυττόµενος. καὶ πεσὼν 4{ιοσκορίδης εἰς τοὺς πόδας 

Ἰωάννου εἶπεν πρὸς αὐτόν' δός µοι τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα. 

τότε εἶπεν ὃ Ἰωάννης, πίστευσον εἲς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ 

8. τε και σοι Ὑ: και σου 2 | 9. Ιω. {ομν. : ΤΊεοπεπι (Ξ- «ομ- 

νον) 1,, ο» Ρ2 | λεγει --- 4ιοσκ. ΥΠ ο» Ρ2 | 10. εισηγ. --- αυτου Υ:. 

παν ηλθεν εν τη οικεια Ῥ2, ΣΤ, Ἠΐθυ, αΏει ϱν Ὀτίπρί6 παο] νΟΥ και 

κρατησας ].19 | 11.δε και : δε ΡΣ1 | οδυρ. -- πολυς Υ οἳ 1, (εί πιι]ία 

Ρογαπέύπι αἱ Πεπέύιι ἔιθα): ΠΠ κ. οχλος πολλυς Ρ3 | 19. οπισω αυτων 

γ: ο ΡΣ2 (119) | και αρ. --χειρος Ὑ: ο δε Ιωαννῆς χρατησας της δεξιας 

χειρος αυτου ῬΣ, νψὶοᾶςι απάθτα 1, | 14. του υιου Ρ2 Τι: ἵπ Υ οιδί απι 

Ῥαπά οιρᾶπσί | 15. αναστα -- Ιώαννου Ν: αναστηθι. και παραχρηµα 

ανεστη ωστε παντας εκπλαγηναι επι το γεγογως Ῥ2 οἵ Β, πος] απάἀθτβ 1] 

11. οι δε --- ελεγον Υ: οι δε ελεγον ουχι, αλλα µαγος εστιν αλλοι ελΕεγοΝ 

ΡΣ | 18. ο δε κτλ. Ἡ Ἱμ και ην σχησµα εν αυτοις Χ Ρ2 | 19. Ιω. Υ: 

τον Χ 2 | ανθρωπε Ἡ: -- του Όεου Ρ2 1, Β: ἀἱο Ὑοτίκίοιαπς παο] 
Ύ Β ΙΤ, ανθρ. του 8εου ΝΟΥ συ Ρ2| ο εγειρας -- οντα Υ Τ, οἳ Β: ο χαμε 
χαι τον υιον µου παρ ελπιδα ζωοποιησας; ο δὲ Ἰω. ειπεν προς αυτον 

Ρ2 | 90. Τησ. Χρ. ΥΒ: ουκ εγω αλλ ο Χρ. Ρ21. | 21. δι ΝΤ: υπερ (8ἱ9) 

Ῥ2 | και πεσων ατλ, Υ Ἱ,: χαι εαν πιστευσης εις αυτον ου µονον ταυτην 

την ζωην αλλα και την αιώνιον κληρογοµήσεις. ο. δε πεσων Ρ2 οἳ Β | 

99. προς αυτον -- προς αυτον ρ. 51,5 ν οἳ Ἰωι 282 Β | 98. τοτε 5οητοῖρθ 

ΙοἨ παο]ι 1, (ἔιώιο ζοαππες, ογεᾷε, ἐπιφιωί): ο δε ειπεν ο Ἰωαννης Υ 



τοῦ οἱοῦ πας τοῦ ο. πνεύματος καὶ βαπείσθητι. -χαὶ λαβό- 
 µενος ὁ «{ιοσκορίδης τῆς χειρὸς Ἰωάννου εὐσήγαγὲν αὐτὸν εἰς 

τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν" ἰδοὺ ὃ υἱός µου καγώ: 

πάντα τὰ ἐμὰ εἰς τὰς χεῖράς σου παρατίθηµι. καὶ ὑπέδειξεν 

αὐτῷ πᾶσαν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ' πάντα ταῦτα 
λαβὲ καὶ τὸν υἱόν µου καὶ ἐμὲ αὐτόν, καὶ ποίησον ἡμᾶς τοῦ 

Φεοῦ σου δούλους. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς «4{ιοσκορίδην' 

οὔτε ἐγὼ τούτων χρήζω οὔτε ὃ ὠεός µου καὶ γὰρ ἡμεῖς 

ἀφέντες ταῦτα ἠκολουφήσαμεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν «{ιοσκορίδης 
πρὸς Ἰωάννην ποῦ ἠκολουφήσατε αὐτῷ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰωάν- 
νης' ἄκουε «{ιοσχορίδη τὰ σπλάγχνα ἃ ἔχει ὃ φΦεός. ἐπειδὴ 

πλάνη δαιμόνων ἐγένετο ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐλάτρευον τοῖς 

δαίμοσιν, ὁ Φεὸς ὃ µόνος ἀγαθὸς ἐξαπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

καὶ ἐγεννήθη ἐκ παρθένου καὶ ἐνπροέκοψεν τῇ ἀνθρωπίνη σαρκὺ 
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ὡς ἄνθρωπος καὶ ἐδίδαξεν τοὺς ἀνθρώπους ἀποστῆναι τῆς 15 

δαιμονικῆς πλάνης. καὶ λαβόντες οἳ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων 

κατέκριναν αὐτὸν ὥστε σταυρωύφῆναι. ταῦτα πάντα ἔπαδεν 
ὑπὲρ ἡμῶν καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέστη ἐκ τοῦ 4δου, ἐλευ- 

8. ο υιος -- παντα Υ: εγω χαι ο υιος µου χαι παντα Ἐ2 Β, 80 3πο] 
Ὦ, θες |» και | 4. παρατιθηµι Ὑ Τ, (εοπµπεπάαπεµδ): εσµεν 2 Β | 
υπεδ. --- ἄιοσκορ. Ἰ. Τ Ὑ: εδειξεν αυτον χρηµατα πολλα λεγων' ταυτα 

ἆαβων ποιησον ηµας ὅουλους τον Ἄριστου σου. ειπεν δε προς αυτον 

Ίωαννης Ρ2. Ειεῖ]ᾳ ποῖί Ὑ, Ενεῖ]ς πι Ρ2 ψε]έ Β, » 1, | δ. χρηζω Υ Β: 

χρειαν εχω Ε3 | Ὁ. ταυτα Υ (8. Κπᾶβομε Νοῖίε σα Β, νιεεῖεβὲ απο] ἀοτί 
πταρτϊηρ]]εῃ): πλειονα τουτων ΥΟΣ αφεντες 2 { αυτω --- ἴωαννην Υ ο Β: 
αυτον. τουτον τον λογον αχουσας ο «ιοσχ. ειπεν διδασκαλε αγαθε Ε”, 

βαηῦ” υηρεπαα 1, { 10. ειπεν δε αυ. Ὑ: εφη προς αυτον 3 | 11. Φεος Υ: 

περι το των αγδρωπων γενος -- Ρ2 οἳ Β. ἀϊῑεθ ϱαησε Βεᾶο αὐκτπεπά 1, | 

19. πλανη --- ανύρωπους Ἱ. 15 Υ: δαιμονικη πλανη περιπεσωντες οι αν- 

Όρωποε., οιχτειραι Όελων ο ὅεσποτης ὅεος το ιδιον πλασμα εξαπεστειλεν 

τον υιον αυτου τον µονογενη, γενοµενον εκ πνευµατος αγιου και ἸΜαριας 
της παρύενου, χαι ευδοκησεν προχκοψφαι τη Οικονοµια της σαρκωσεως ως 
ανύρωπος χωρις αµαρτιας και εδιδαξεν τοις ανθρωποις 2 (πιεητίαε]ι αἩ- 
ΚΗπρεπά απ Β) | 16. και λαβ. ---βαπτισαι ρ. 32,4 Υ (απε] και πιστευσαι): 

οἱ δε πρωτοι των Ιονδ. χατεκρ. αυτον σταυρωθηναι, τους ελεγχους αυτου 

µη φεροντες. χαι αποὔαγων εκουσιως υπερ ηµων χαι σκυλευσας τον αδην 
παντας τους δεσµιους ηλευθερωσεν χαι ανγεστη τριηµερος εκ των νεχρων 

Ψεοπρεπως και ενεφανισύη ηµιν τοις εγδεκα αποστολοις και συνεφαγεν 

ημιν και συνεπιεν, και Εγετειλατο ηµας πορεῦ. εις ολον τ. κοσ. κηρυξαι 
χαι διδ. και βαπτ. παντας τ. πιστευοντας εις π. ον. του π. κ. του υ. Χ. 

του αγ. πν. 3 



μον ών 

Φερώσας πάντας τοὺς ἓν τῷ “4δη κατεχοµένους' καὶ μετὰ τὸ 
ἀναστῆναι αὐτὸν ἐφάνη ἡμῖν τοῖς δώδεκα ἀποστόλοις αὐτοῦ 

καὶ συνέφαγεν σὺν ἡμῖν καὶ συνέπιεν σαρκικῶς, καὶ ἐνετείλατο 

ἡμῖν ὥς πνευματικοῖς πορευφῆναι εἰς τὸν κόσμον καὶ διδάξαι 

[καὶ πιστεῦσαι] καὶ βαπτίσαι. ὅ οὖν πιστεύσας εἷς αὐτὸν 
σωφθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριώήσεται. μετὰ οὖν τὸ ὃι- 

δαχθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου τὸν «{ιοσκορίδην καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

4όμνον ἔπεσεν «{ιοσκορίδης εἷς τοὺς πόδας Ἰωάννου Λέγων 

αὐτῷ' ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, βάπτισον καὶ ἐμὲ καὶ τὸν υἱόν µου 
εἲς τὸ ὄνομα τοῦ 9Φεοῦ σου. καὶ εἶπεν Ἰωάννης, ἰδοὺ ἅἄπε- 

δέξατο ὃ Φεὸς νῦν σὲ καὶ τὸν υἱόν σου. καὶ ταῦτα Λλαλοῦντος 

Ἰωάννου ἔρχεται καὶ Ῥωμάνα ἔχουσα τοὺς χάρτας τοὺς ἔπι- 

Λεγομένους ὠνὰς ἡμῶν καὶ πεσοῦσα εἰς τοὺς πόδας Ἰωάννου 

λέγει" διάρρηξον τὰς ἁμαρτίας µου καὶ δός µοι τὴν ἐν Χριστῷ 

σφραγῖδα. καὶ Λλαβὼν Ἰωάννης τοὺς χάρτας διέρρηξεν αὐτούς, 

καὶ εὐθέως ἐβάπτισεν {ιοσκορίδην καὶ 4όμνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

καὶ Ῥωμάναν. καὶ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῶν ἤλθομεν ἓν τῷ 

βαλανείῳ, ἓν ᾧ ἡμεν ἐκτελοῦντες τὰ ἔργα ἡμῶν' ἦν δὲ καὶ ὁ 
κύριος τοῦ πριβάτου «{ιοσκορίδης σὺν ἡμῖν. καὶ εἰσελθὼν 
Ἰωάννης ἓν τῷ βαλανείῳ ἐξήλασεν τὸν ἀκάφαρτον δαίμονα τὸν 
ἀποκτείνοντα τοὺς ἀνθρώπους. καὶ λαβὼν ἡμᾶς πάλιν «4{ιοσκο- 

ρίδης ἀπήγαγεν ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ παρέφηκεν ἡμῖν τράπεζα», 

καὶ εὐχαριστήσαντες τῷ Φεῷ μετελάβομεν τροφῆς καὶ ἐμείναμεν 
παρ αὐτῷ τὴν ἑσπέραν. 

6. µετα --- εσπεραν Ἱ. 24 Ὑ, παν ποπὶρ αὐρεκίναί Ἱ, οἳ αποι Β: 
ἄαρερθη Ὦ2 λεγει αυτω «{ιωσκοριδης δεομαι σου ανθρωπε του ὅεου, 

βαπτησον ηµας εις το ονοµα του Ἄριστου σου. ἆχαι λαβομεγος εβαπτησεν 

την τε Ῥωμαναν χαι αυτον πανοικι εις το ονοµα τ. π. Χ. τ. ὐ. Χ. Τ. ἄν 

πγν. κατα δε παρακλησιν «{ιωσκοριδους εξηλδοµεν εν τω πριβατω εν ω ην 

το ακαδαρτον πνευμα τὸ αποπνηγον τους ανθρωπουγ. και εισελθων ο 

Ιωαννης επετηµησεν αυτω λεγων' σοι λεγω πευµα πογηρον και ακαθαρ- 

τον παραγγελω σοι Εν τω ονοµατι Ίησου Ἄριστου του υιου του Φεου, 

µηκετι κατοιχισης εν τω τοπω τουτω. και ευδεως ο δαιμων ὡς υπο πυ- 

ρος διωκοµενος γεγονεν αφανεις. και απο της ωρας εχεινης ηλευθερωθη 

ο τοπος εχεινος ε} την ενεργειαν του ακαδαρτου πγνευµατος. και παγτες 

Φαυμαζοντες επι τοις γινοµενοις χαι εδοξαζον τον Φδεον. ο δε διωσκορι- 

δης παραλαβων ημας εις τον οικον αυτου µετελαβωµεν Ίροφης χαι εµει- 

ναµεν εχει αγαλλιωμενοι και ὃοξαζοντες τον 9εον | 324. παρ αυτω Υ 

(οιέπι ε0): εκει Ῥ2 (8. νοτιθτ) Ῥ5 Β | την εσπεραν Ῥὸ: τη εσπερα Ἡ, 

μδφμε αἆ υεδρεταπι Ὦ, ΣΕ” Β 

μον Κοὸ 
ές ὃς 



ΑΡ β υβλλμ τόπου, καὶ ἀνελφὼν ο εκδ, ιός ὰ δεξιῶν 
αὐτοῦ ρ ἀγάλματος, .. νάνος οἱ ́Ἐφέσιοι πόνο ματς 

Μλανωμόνα ἱμάτια, ἐν οἷς τὴν ὑπηρεσίαν ἐπετέλει, ἐσεάθη. δω 
ἰδόντες αὐτὸν οἳ Ἐφέσιοι πολλοῦ Φυμοῦ πλησθέντες, λίθους 

ἐπιλαβόμενοι, ὅσοι πιστῶς ἔχοντες περὶ τῆς ᾿4ρτέμιδος, ἔβαλον 
κατὰ τοῦ Ἰωάννου. ἦσαν δέ τινες φανταζόμενοι µόνον τὰ 

περὶ τὴν ἑορτὴὶν αὐτῶν καὶ μετεωριζόμενοι καὶ µήτε τῷ 
Φεῷ προσέχοντες µήτε σεβόμενοι τὴν ἐπιτελουμένην ἑορτὴν τῆς 

μιαρᾶς Αρτέμιδος. τῶν οὖν λίθων βαλλομένων κατὰ τοῦ 

Ἰωάννου οὐδὲ εἰς ἔπληξεν αὐτόν, ἀλλὰ τῷ εἰδώλῳ πάντες οἳ 
λίΦοι προσέκρουον καὶ διελέπτυνον αὐτό. ὃ δὲ Ἰώαννης μετὰ 

ο τὸ διακλάσαι τὸν λαὺν τὸ ἄγαλμα εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἄνδρες 

1. τη ουν ε. Ἡ πι (ἀἴεδειτ Ρεμ αὖετ πε 4επ Ἰοτίεῃ εξελθοντε 

ηλθομεν εις τοπον καλουµενον τυχη πολεως Τι ῥρ. 56. 2 ἴρεςτ): και τη 

εωδεν Ῥ3, εγενετο δε εν ταις ηµεραις εχειγοις Ῥ”, ΕΝ µια ουν των ηµερων 

Β | ειδωλ. -- Αρτεμιδος Ἡ: εορτης επιτεὶ (τοις Ἐφεσιοις -- Β] της 

(µιαρας --- 2, θεας αυτων -ἰ- πηὶ πΣ) ρτεμιδος Ῥ3 Β οἑἹ, ο» Ρ5 (ἀαΐιετ 
β]εῖεῖι της «4οτ. 8ίαξΐ αυτης) | 39. κατεν. τ. έρου αυ. Ὑ 3 (5. νοτμες) 1, 

(ρτορλαπιω ἐεπερῖπι ᾱ. Ἱ. Ῥγο /απο ἐεπρίῦ: ο» 2 Β, πθ]επαο Ὠεῖάε πετ 

χαι παντων των της πολεως 7α Ἱ. 4 Ἱθειτρεμηπ | αγαλμα αυτης ην Ρ5 Ἡ, 

(ροδίέωπιφμε εγαί . . Ὠίαπαε ἰοῖιωι): » Υ85 επι Υ: εφ Ρ5 | Ιω. Υ: 

ο Χ Ρ: | 4. αυτου Υ: Σ Ρ2 | λευκ. ησαν Ὑ: ησαν λευκ. Ρ3, ἀαβεεῖθε 
γετὸ ο τη, λευχηµονουντων πΙΣ ν, Λευσχημονουντων 2 (ἀἴθ8εί -ἰ- κρο- 
τουντων, ορχουµενων χαι µεθυοντων π. ἰδί Πθετ]απρί Ἠΐετ βεῖις γη κἩτ- 
Πε) { δ. ως --- µεμελαν. Υ (βεδεΏτίεῦειπ εχω μεν µελανομενα) 2 (µεμε- 
Λανωμενον): ειχε µελανωθεντα Ῥ3 | 6. ματια -- εσταδη Ὑ ο Ἱ,: τον 

Χιτωνα (αυτου απο Ε”) εκ της υπηρεσιας της Ζαμινου Ε’ Ρ: οἳ Β| 

Τ. πολλου Υ: - Ρ2 Ρ5 Β | 8. επι]αβοµενοι Ρ2 (3ῦετ νο λιθους): επι- 
βαλοµενοι Ὑ, Ίαβοντες Ρ3 | οσοι -- 4ρτ. Ἡ: οσοι πιστιν ειχον προς την 

ρτεμιν ΥΟΙ λιθους Ρ5, ελιβοβολουν αυτον λεγοντες' οσοι πιστοι περι 

την µεγαλην 4ρτεμιν ευτονως λιφοβολησατε τον µαγον τουτον κτλ. Ρ2 | 

9. µονον Υ: |» Ρ5, ἀ4εηπ ϱαηπτπευ Βασ Σ Ρ2 1, | 10 την εορτην Ὑ: της 

έορτης 3 | 19. µιαρας Υ: Σ Ρ3 | βαλλοµενων : ριπτοµενων Ρ3 Β, ρατ 

πῖομί σα νετρ]εῖοίει Ῥ2 | 18. ουδε -- αγαλμα Ὑ: υπο των πιστευογτων 
τη 4ρτεμιδι ουδεις των λιδων επλήξε τον Ιωαννην χαι εβρυχον δεινως 

ορωντες οτι ουκ απτογται αυτου αλλα μαλλον οι λιδοι παντες προσε- 

χρουον τω ειδωλω και διελεπτυνον αυτο" οἱ δε αλλοι γελοιών µετειχον. 

ο ουν Ιωαννης µετα το διακλασθηται το αγαλμα 3, οἨπο Βεείᾶάριπρεν 

ἵη Ρ3 Β, ἀῑε ππίέει αἶοὶ ραηζ γετευμἰεάεη αἶπᾶ, οἳ ἆαρερεν ἐιε]νγεῖδε 1, 
ο. 4 εχίτ. 

Αοΐα Φοαππῖς. Β 8 

15 
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κα ο. ὁᾱ- 

3 / αν ” Ἁς ο. .ω ν / 

Ἐφέσιοι, τί µἐεµήνατε ἐπὶ τῇ ἑΣορτῇ τῶν ἀκαθάρτων δαιµονίων 
ἑ τς Δ ᾿ ῃ 

καὶ ἐγκατελείπατε Φεὸν τὸν πάσης κτίσεως ποιητήν. ἰδοὺ ἤ 
Φεὰ ὑμῶν κατεκλάσφη ὑπὸ τῶν λίθων τῶν ὑφ ὑμῶν ῥιπτο- 

µένων' ἢ βοηφήσατε τῇ Φεᾷ ὑμῶν, ὅπως γένηται σώα, ἢ προσ- 
, ς/ 3 / ν νο 3) / . Β] ο] 

εὐξασθε ὅπως ἔνεργήση εἲς ἐμέ, ἵνα ἴδω µίαν δύναμιν εἲς αὐτὴν 

καὶ πιστεύσω. οἱ δὲ πάλιν ἔβαλλον ΛίῷΦους κατὰ τοῦ ᾿]ωάννου 
ὥς ἐπὶ ὥραν μίαν, καὶ οὐδεὶς τῶν λίθων ἔπληξεν τὸν Ἰωάννην. 

κατέτεμ»ον οὖν καὶ περιέσχιίον τὰς στολὰς τὰς Λευκὰς ἃς 
λέον αν τη ς ς ἀἳ ον ς 3 / ας ν ὀ 
ἐφόρουν ἐπὶ τῇ µαταίᾳ Σορτῇ αὐτῶν. ὃ δὲ Ἰωάννης ἰδὼν αὐ- 

τοὺς ὑπὸ τοῦ δαίµονος τοῦ ἀκαφάρτου διεγερΦέντας καὶ ὀλέ- 

σκοντας αυτούς, λέγει αὐτοῖς πάλιν ἄνδρες Ἐφέσιοι, Φέλετε 

ἰδεῖν δύναμιν καὶ φόβον Φεοῦ, μετὰ ἀνεξικακίας προσέχετε 

ἑαυτοῖς καὶ ὄψεσθε. οἱ δὲ λῆρα ἡγοῦντο τὰ λεγόμενα ὑπὸ 
- , ς ο ͵ ος « 9 ο ρς : 
Ἰωάννου. ὃ δὲ Ἰωάννης κατὰ ανατολάς στανφεὶς καὶ ἐκτείνας 

τὰὸς χεῖρας εἲς τὸν οὐρανὸν καὶ στενάξας εἶπεν κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ, πιστοποίησον τοὺς ἀνφρώπους τούτους, ὅτι σὺ εἶ Φεὺς 
μόνος ἓν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, καὶ πλὴν σοῦ οὐκ ἔστιν ἕτερος. 

32 9 - ῃ 3 / Ν 2 - - 

καὶ ἐπὶ τῷ Λόγῳ Ἰωάννου βρασμὺς ἐγένετο μέγας τῆς γῆς καὶ 

4. τι µεµηνατε --- |. 16 ειπεν Ν, πι ἀετη απι θΓβί6π ποο] 1, σι ναι- 
ρ]οίσπαι: ἵπ Ῥ2, ἀἄθτ οἶπίρο Βοετίμπαηπροη πηέ Ὦ (Απρ. Ῥ. 14) Ἰαἲ, 
Ἠθίββί 68: τι µεµεινατε επι τη πλανη των ὅδαιμογων εγκαταλειποντες τον 

ζωντα Φεον, ος εποιησεν τον Ουραγον και την γην και παντα τα εν αυ- 

τοις. εκνηψατε ουν εκ της πατροπαραδοτου ταύτης υμων πλαγνης των 

Φαιμονων χαι προσελθοντες κολλήηΦδητε αυτω. αυτος γαρ εστιν οιακτιρµων 

χαι ιλασκχεται τας αµαρτιας ημων χαι ου διαφῦθηρει. επειγνωτε συν τον 

οντος οντα 9εον και επιστρεψατε προς αυτον τας καρδιας υμων χαι αυτος 

χαθαριει υµας απο των αµαρτιων υμωχ, οτι εν αυτω εστιν η σωτηρια χαι 

η ζωη η αιωγιος. οι δὲ περισσωτερον ελθρβολουν αυτον και κατιτεµνον 

αλληλους υπο των λιθων χαι τας στολας αυτων εσχιζον ζητουντες πιασαι 

χαι Φανατωσαι αυτον χαι ουκ ηἠδυναντο. η γαρ χαρις του ὤεου ην φυ- 

λαττουσα αυτον. ως δε ιδεν αυτους υπο του ακαθαρτου δαιµογνος διεγερ- 

Φεγτας χαι αλληλους κατατεµνοντας χαι Φωγας ασιµους αφιεντας, ἆατα- 

σεισας την χειρα αυτου, μεγαλη φωγη ειπεν’ ανδρες Ἐφεσιοι, τι µεµη- 

γατε' ιδου αι η θεα υμων υπο των υφ ημων βαλλομµενων λιδων χατε- 

κλασθη και συγετριβη εις τελος. ἐι ουν εαυτη βοηθησαι ουκ ισχυσε», 

εταιρους πως βοηὔθεισαι δυναται. χαι ταυτα ειπων εστραφη κατα ανα- 

τολας και προσηυξατο λεγων | Ίδ. Ίησου Χριστε Ύ: -ἵ- εν οιχτιρμοις 

(--μω ν) και µετριοπαιθδειαις (παιδεια ν) Β, «εδ Ολιγὶδίε φιἱ εογγζρίς 

 πιςεγἑἑογαία εἰ ποϊδεγαἰοπέθις Ἡ, Ἰησου µεσιτης Ψεου χαι ανύρωπων 

Ρ2| 16. θεος -- γης Ὑ: Φεος Β, » Ρ2 | 17. πλην --- ετέρος Ὑ Β: ουκ 

εστιν πλην σου ΡΣ, ἆθι πι {οἱᾳοπᾶεπ νήθάοτ βίατίς γοη Ύ αΏθι απο Β 

π. Ἰ, αὈγγοϊολΏί 



. δὲ κώπενα, ο τὸ γινόμενον προσέπεσαν τῷ --- 
τοῦ Χριστοῦ καὶ Φεοῦ Ἰωάννη, Λέγοντες αὐτῷ" δεόµεφά σου, 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πεσύντας ἀνάστησον, καὶ πιστεύσοµεν εἲς 
τὸν Φεόν σου. ὅὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' ὦ ἀνόητοι 
καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ, ἄνδρες Ἐφέσιοε, τοῦ μὴ πιστεύειν ἐπὶ 

Φεὸν ζῶντα, καὶ οὗτοι οἱ πεσόντες ἐὰν ἀναστῶσιν, σκληρυν- 

φΦήσεται ὑμῶν ἡ καρδία ὡς τοῦ Φαραώ. οἳ δὲ πεσόντες πάλιν 

ἐπὶ πρόσωπο» αὐτῶν τρίευν παρεκάλουν τὸν Ἰωάννην περὶ τῶν 

κειμένων νεκρῶν. ὃ δὲ Ἰωάννης ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 

καὶ στενάξας τῷ πνεύματι καὶ δακρύσας εἶπεν ὁ ὢν φΦεὸς 

πρὸς τὸν ἀεὶ ὄντα Φεὺν καὶ πατέρα, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ 

τοῦ φΦεοῦ, ὃ ἐπὶ σωτηρίᾳ πάντων ἀνθρώπων ἐπιφανεὶς καὶ 

συγχωρήσας ἡμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ σὲ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

συγχώρησον καὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τοῖς μὴ πιστεύουσιν 

καὶ τεθνηκόσιν. ἀνάστησον αὐτοὺς τοῦ πιστεύειν ἐπὶ σέ, καὶ 
ὁὺς τῷ ὁδούλφ σου μετὰ παρρησίας Λαλεῖν τοὺς λόγους σου. 

καὶ ταῦτα εἰπόντος τοῦ Ἰωάννου πάλιν βρασμὸς ἐγένετο, καὶ 
ἀνέστησαν οἳ ὀκτακόσιοι ἄνδρες οἱ νεκροὲ κείµενοι καὶ προσ- 

έπεσαν τῷ ἀποστόλφ Ἰωάννη. καὶ ἐδίδαξεν αὐτοὺς τὰ περὶ 
τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐβάπτι- 

σεν τοὺς ὀκτακοσίους ἄνδρας τοὺς πεσόντας καὶ ἀναστάντας 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. καὶ λαβὼν ἡμᾶς 4{ιοσκορίδης εἰσήγαγεν 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ παρέθηκεν ἡμῖν τράπεζαν καὶ ἠγαλλιασά- 

1. οχτακοσιοι Ύ Ἡ: ωσει διακοσιοι Β, » Ρ2. αρᾶίει αὖετ Ὀτῖησί ες 

πεντακοσιοι | 3. οι δε -- αυτω Ύ εξ 1, (7Σ αποστ. -- εου): εδοντες δε 
οἱ λοιποι οχλοι το γεγονως και εις ἔαυτους ελβοντες µετα Φφοβου χαι 

τροµου ὄρομεως προσεπεσον τω ἴωανγη λεγοντες Ῥ3, ἀειτ Ὀῖβδ ὅαχρυσας 

1. 41 πος]ι πφεῖϊέετ τοπ Υ πα. 1, αὐνεῖοϊε, αἱ Β | 9. δεοµ. σου Υ ν πιΣ: 
αγῦρωπε τ. ὕεου -ἵ 6 π], ὅουλε του υψιστου -- Ῥ2, ἀοπιίπε Χ 1, | 

4. και πιστευσοµεν Ὑ (Ρεδεητίεῦεη --ωμεν): κ. πιστευοµεν Ἐ2 Ἰ,, οπως 
πιστευσωµεν Β | εις τ. ὃ. σου Ὑ: τω υπο σου κηρυττοµενω (-- Φεω Β) 

Ρ2 Β, ὑπ ἄειων ἐπ, επι ποὺίς Ρταεάίεας ο, | ὃ--10. ο δε -- νέκρων 

Υ Ἡ: ὸ Ρ2 ΒΙ 19. τον αει --- πατερα Ὑ: τον αει οντα πατερα Ρ2 ϱ πι2 
ν (4ΐεβετ Ι΄Σ απεῇἩ αει), ἆαζα --- Φεον το, φιέ «επερεΥ εδ επι ραΐγε Όεγιβ 

4εις Τ 1 νιετ. 9. Υ Β: Σ Ρ2 1, νοη Ἠ]ος --- εν τοπω Ρ.36, 9 ρεῖί Ρ2 

νήεάει βεῖπεη ϱαη2ζ εἴρεπεν ερ ππά Ἰᾷδεί ἆοπ Αροβίε] ἵπι Παιςο ἆθ8 

Μγτοι, ἀθτ βατ πῖεΏέ ἵπ Ἐρηθθαβ βοπάετη απ{ Ῥαΐίπος πγο]πέ (8. βρᾶίετ). 

βίαίΐ ἵπι Ηαπςε ἆες Γἱοβκοτίᾶςς σατ Ἐπ]ο ΚοΟΠΙπΙΘΠ | 1δ.τοις µη ---τεᾶνη- 

χοσιν Ὑ: πἩχσ τοις τεθνηκ. Β (Ρ3 1, ἀεῖ) | 11. τους λογους Ἡ: τον λογον 
Ρ3 Β 1, 
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ας. 

µεῦα. καὶ προβάντων ἡμῶν ἐκεῖφεν μικρὸν ᾖλθομεν ἓν τόπῳ 
καλουμένῳ Τύχη πόλεως. ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκεῖ κατακείµενος, 
μὴ δυνάμενος στῆναι ἐπὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ, ἔχων ἔτη νοσῶν 

δώδεκα. ὥς οὖν εἶδεν τὸν Ἰωάννην ἔκραξεν φωνῇ µεγάλη 
λέγων ἐλέησόν µε, μαθητὰ τοῦ Χριστοῦ. ὁ δὲ Ἰωάννης ἰδὼν 

᾽αὐτὸν καὶ Φαυμάσας ἐπὶ τῇ πίστει αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ' ἀνάστα 

ἓν ὀνόματι πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. καὶ εὐθέως 

ἀνέστη. 

Ἰδὼν οὖν ὃ δαίµων ὃ ἀκάφαρτος ὃ προσπαραμένων τῷ 
βωμῷ τῆς “4ρτέμιδος πάντα τὰ γενόµενα σημεῖα ὑπὸ Ἰωάννου 

καὶ ὅτι μέλλει καταπίπτει» διὰ τοῦτον τὸ Ἱερὸν τῆς ᾿4ρτέμιδος 

καὶ αὐτὸς διώκεσθαι ἀπὸ τῆς πόλεως ὑπὸ ᾿Ιωάννου, Λλαβὼν 

ταξεωτικὸν σχῆμα καὶ χάρτας ἐπιφερόμενος διὰ φαντασίας, 

ἐκάθισεν ἐν τόπῳ εὐπεριβλέπτῳ καὶ ἔκλαιεν. παρξρχοµένων 

δὲ δύο ταξεωτῶν, καὶ ἰδόντες αὐτὸν κλαίοντα, τῷ σχήµατι 

αὐτῶν ἀντιποιούμενοι ἦγγισαν αὐτῷ καὶ εἶπον αὐτῷ' ἑταῖρε, 

τί ἔχεις ἢ τί σοί ἐστιν πρᾶγμα; ἀνάγγειλον ἡμῖν, τί ἐστιν τὸ 
λυποῦν σε, καὶ ἡμεῖς, ὃ ἐὰν δυνώµεθα, «Φεραπεύσομέν σε. ὅ 
δὲ κλαίων καὶ ὀδυρόμενος λέγει αὐτοῖς' ἓν πολλῇ ὠλίψει 

τυγχάνω καὶ οὐκέτι δύναμαι ἐγὼ ἵῆν ὃ ἄθλιος, ἀλλὰ Φέλω 

ἑαυτὸν κατὰ κρήµνου ῥῖψαι. εἰ μὲν οὖν δύνασθέ µοι βοηθῆσαι, 
ἀναγγελῶ ὑμῖν' εἰ δὲ µήγε, τί καὶ τὸ µυστήριόν µου ἄποκα- 

λύπτω; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ' τὸ σχῆμα ὅπερ ἔχεις ταξεωτικόν 

ἐστιν; Λέγει αὐτοῖς ὁ δαίµων' ναί. εἶπαν οὖν αὐτῷ' αὐτὸς 

9. Τυχη πολεως ΥΒΡΕΣ (τυχει): ΠΙΟ (τειχει) οἴυϊαίίς Ὦ | 9. ουν Υ: 

δε Ρ2 Τ,  (π8ο] οἴπειῃ Ραγοϊρία]θαίκ) Σ Β | ο ακαθαρτος Ὑ: 2 Ρ2ΒΙ, | 
40. παντα Υ Ἑ (α0οι οἨηπο σηµεια): ὸ Ρ2 | γενοµενα Υ ν: 7εγεννηµενα 

Ρ2Σ, γινοµενα ο πι πιΣ| 11. µελλει -- «4ρτεμιδος Υ οἳ Τ,Β: δη (Ξ- ηδη) 

παντες δι αυτου πιστευσαι µελλουσιν τω Χριστω ΒΡΣ (απο νεἰθτῖη 
βοΏχ {οἱ) | 18. ταξεωτικον σχ. Ὑ: σχ. ταξ ν πῃΣ, σχ. ταξεωτου Ῥ2 ο πιὶ | 

επιφεροµενος Υ ὁ πι: επαγοµεγος ΠΠΣ Υ, αρατων εν τη χειρι αυτου ΡΕ”, 

αποἩ 8οπβέ αὈγγοίοπεπά | δια φαντασιας Ἡ: εν Φαντασια Β | 189. και εδον- 
τες --- ειπον αυτω Ὑ: κ. ιδοντες αυτον ουτως κλεοντα πικρως ως αντι- 
ποιουµεγοι το σχηµα αυτων ἠρωτων αυτον λεγοντες Β”, κ. συναλγησαντων 
τω σχηµατι επυνόανοντο παρ αυτου (ο πι} ν, επηρωτων αυτον πη1) Β ] 

90. αλλα -- ριψαι Υ οἳ Ἱ, (περδιπι ἐπ πιογίεπι ἀεῖεγε υοίο): ο» ΡΣ Β | 
29 αναγγελω Υ Β: αναγγελλω Ῥ2Σ| ει δε -- αποκαλ. Ρ’ Β (δηµοσιευω υμιν 

ϱ, αναγγελω .υμιν ΠΙ πηΣ, ακχουετε ν) οἱ Ἡ: ο» Υ | 25. οι δὲ -- οµοσατε 
ρ. 97, ὃ Υ οἳ Τω οι δε έιπον (αναγγειλον ηµιν και -ἵ- 6111) εχεις γνωναι 

οτι δυναµεῦα σοι συγελθειν. απεκριδη αυτοις ο ὅαιμων (εαν Φελετε 

οάθι Φελητε δυνασδε, πλην -ἵ- πηΣ ν) οµοσατε Β, νο αὈνγαίεπεπᾶ ππᾶ 

α0ροκῆνπί Ρἱ8 Ρ. ὅτ, 1 Ε2 
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᾿δύνασαι γνῶναι, εἰ δυνάµεθά σοι συνελθεῖν. ὁ δὲ εἶπεν' ἐὰν 
Φέλητε, δύνασθε. καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Φέλομεν. καὶ λέγει 
αὐτοῖς ὃ δαίμων᾽ ὀμόσατέ µοι κατὰ τῆς μεγάλης ἀρτέμιδος, 

ὅτι εἰ δέη ὑμᾶς ἀποθανεῖν, ποιεῖτε ὑπὲρ φίλου ὑμῶν, κἀγὼ 

ὑμῖν ἐξηγοῦμαι, καὶ δεικνύετε διάθεσιν πρὸς φίλον καὶ ξένο», 

καὶ τοὺς μισθοὺς ὑμῶν λαμβάνετε καὶ τὴν ἐμὴὶν ψυχὴν διασώ- 

ζετε. οἳ δὲ ὤμοσαν αὐτῷ τοῦ μετὰ πάσης δυνάμεως φροντίσαι 
τὰ περὶ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἀπόδεσμον χρυσίου ἔδειξεν αὐτοῖς Λλέγων' 

φίλοι καλοί, ἀγωνίσασδε, ἰδοὺ καὶ τὰ ἔτοιμασθέντα ὑπὲρ τοῦ 
κόπου ὑμῶν. οἳ δὲ περισσοτέρως ἐζήτουν περὶ τοῦ πράγματος 

αὐτοῦ καὶ εἶπαν αὐτῷ ἀνάγγειλον ἡμῖν, φίλε καλέ, καὶ ἀφρόν- 

τιστος ἔσο καὶ οδυρόµενος καὶ κλαίων ἔλεγεν αυτοῖς' Καισα- 

ρείας τῆς Παλαιστίνης ἐγὼ ὑπάρχω ὁ ἄθλιος, βοηθὸς κοµέν- 

των, καὶ δύο ἄνδρες παρεδόφησάν µοι απὺ Ἱερουσαλήμ, 

ὄνομα τῷ ἑνὶ Ἰωάννης καὶ ὄνομα τῷ ἑτέρῳ ΙΠρόχορος. καὶ 

λαβὼν αὐτοὺς ἐγὼ ἔβαλον ἓν τῇ φυλακῇ τρεῖς ἡμέρας" τῇ δὲ 
τετάρτη ἐγένετο αὐτῶν πρόοδος καὶ κατέφεντο πολλὰ ασεβῆ, 
φαῦλα πράξαντες. καὶ ἰδὼν ὃ ἄρχων τὸ πλάτος τῶν κακῶν ὧν 

κατέφεντο, ογέπεμψεν αὐτοὺς ἓν τῇ φυλακῇ, ὅπως ἓν ἑτέρᾳ 

ἐξετάσει ἀκριῤέστερον µάθοι τὰ περὶ αὐτῶν. Λαβὼν οὖν αὐ- 

τοὺς ἐγὼ απέφερον ἓν τῇ φυΛακῇ, διὰ δὲ μαγικῆς κακοτεχνίας 

ἐξέφυγον ἐκ τῶν χειρῶν µου. καὶ απήγγειλα τῷ ἐμῷ αὐθέντη 

1. ει (βοδεμτῖεῦθη η) Ύ: οτι Β | 9. 8ελητε πι: ὅελεε Υ ν | 
4. οτι Ἑ: οτε , αὖετ ε ριποβτί | δεη (εεβδεμτίερεηπ ὅδεει) Ύ | 

19 Καισαρειας Ὑ Ῥ2 πι γ: απο Χ ο πὶ | 19. της Παλ. Υ Ρ2 

ο πι} γ: της εν ΠΠαλαιστινη πὶ {| κοµεντων Υ πὸ: -- της αγθυπα- 

τικης (πας πιὶ --τιανης) ταξεως Β ῬΣ (πατ ἀἴθθετ βελτεῖρὲ Ἰϊετ χω- 

µεντων)}, Σ ποεητοτες Τ,; ἅπ Ἐτθαπθ, ρ]ο5ς. Ἰ, 692 πε]εῖετ ἀΐθβο Βίεῖ]ε 

4πβ εἶπετ Ἡ5. οἴθτί (ἀἆεπῃ ἆετ οἴηχῖπο ἆαπιαϊς γοτμαπάεπε Ώταεκ επμᾶ]έ 
αἷε πἰο]ν), πῖπιππέ εἶπ πδπίτΙπη χοµέντον -- χοµεντάριον εοπηπεπέαγίμπι ΤΠ 

ππᾶ γετρ]εῖεμί ααϊμίον εοπωπεπαγίογιπ οὔετ εοπιπεπαγίἰεπεἰ. ἈῬεῖηπθ 

γεγπεΐδαηπς απΓ χόµβεντος βοποΏ] Ἠϊετ αἱς Ρ. 693 Ζι κόµεντον νετείε]θ 
ἴοι π]ομί. οεάεπ{α]]ς Ἰδυνεῖκὲ ἄετ Ζβαί ἵπ Ρ2 ΒἙ ππᾶ ἀ4ετεη ]εβατί τα 
|. 92, ἆ486 αἶθ χοµεντων ππβ]αυρΗοϊογ ἸΓαοἷβα Υοη κοµης Ἰετρε]εῖτεί 
Ἠαῦευ | 15. τω ενι. .. τὰ ετερω Υ Ἡ: τω διδασκαλω .. . τω µαθητη᾽ 
3 | 1Τ. πολλα ασ. φ πρ. Ὑ: απειρα πληθη πραξεων πονηρων ο πιῖ πιΣ, 

απειρον πληθδος φαυλων πραξεων ν, ραγύμα Παφεία ἐποεπία διπέ Ρε 

Γαείπογα, φμαε ρεγρείτατιπέ Ἱ,; πἰοΏίς νετρ]εϊεμὂατεος ἵη Ῥ2 | 18. πλατος 

Ύ ο πι; πληδος πι ν | 90. αυτους: αυτος | 99. και απηγγ}. -- ειπεν 

μοι Ὑ: µαδων ουν τουτο ο πρωτος των χοµενγτων συµπαθησας (-- µοι 

τ") ειπε(ν) µοι ῬΡΣ Β, µαθων ουν ο αρχων το γεγονος διωχειν οπισω 

αυτων προετρεψατο µε πα», φμοᾷ ἱμάετ μέ αιαἰοίέ, πεἰδεγέις Ίιας ἴεφε πιεί εδίέ 

ὅ 

40 
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πο. ο 

τὸ γεγονός, καὶ αὐτὸς ἐλεῶν µου εἰπέν μοι φύγε ἄθλιε καὶ 
δίωξον ὀπίσω αὐτῶν, ἐπεὶ κακῶς αποθνήσκεις. καὶ εἰ μὲν 
εὕρης αὐτούς, ἐπίστρεφε ἔχων αὐτούς' εἰ δὲ μὴ εὕρης αὐτούς, 

μὴ ἐπιστρέψης. ἐγὼ γὰρ οἶδα τὸν Φυμὸν τοῦ ἄρχοντος, ὃν ἔχει. 

κατ αὐτῶν. καὶ πάλι» τὸν απόδεσµον τοῦ χρυσίου ἔπεδεί- 
χνυσεν αὐτοῖς λέγων ταῦτα οὖν αναλώματα λαβὼν ἐξῆλθον" 

ἰδοὺ καὶ αἳ καταθέσεις αὐτῶν, καὶ ὑπεδείκνυεν αὐτοῖς τοὺς 

χάρτας τοὺς φανταστικούς, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' ὅτι ἤκουσα ἀπὸ 
πολλῶν, ὅτι ἐνθάδε εἰσίν, καὶ διὰ τοῦτο παρεγενόµην ἓν τῇ 

πόλει ταύτη, καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα καὶ οἶκον καταλιὼν πε- 

λάζοµαι δι αὐτοὺς εἲς ἀλλοδαπὴν γῆν' αλλὰ δέοµαι ὑμῶν, 
φίλοι καλοί, ἐλεήσατέ µου τὴν ξενίαν. εἶπαν δὲ πρὸς αὐτὸν 

οἳ ταξεῶται' μηδὲν πράξεις κακὸν ἑαυτόν, φίλε’ οἱ γὰρ μάγοι, 

οὓς σὺ ζητεῖς, ὧδέ εἶσιν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ δαίµω» φοβοῦ- 

μαι, μὴ διὰ μαγικῆς κακοτεχνίας φύγωσι καὶ ἔνφεν' ἀλλὰ τοῦτο 

ποιήσατε, φίλοι καλοί, καὶ ἀποκλείσατε αὐτοὺς καὶ μηδεὶς 

γνώσει, καὶ Φανατώσατε αὐτοὺς καὶ λάβετε ταῦτα τὰ ἄκολου- 

Φήσαντά µοι χρήματα. οἱ δὲ εἶπον πρὸς αἰτόν' συμφέρει σοι 

μᾶλλον, ἵνα κρατήσωµεν αὐτοὺς καὶ παραλάβης αὐτούς' ἐπεὶ 

ἐὰν Φανατώσωμεν αυτοίς, πῶς ἐπιστραφῆς εἰς τὴν ἰδίαν πα- 

τρίδα; ὁ δὲ εἶπεν αυτοῖς' ἀποκτείνατε αυτούς, φίλοι µου, καὶ 

οὐ Θέλω ἰδεῖν τὴν ἐμὴν πατρίδα. οἱ δὲ συνέφεντο αὐτῷ ἀπο- 
κτεῖναι ἡμᾶς καὶ λαβεῖν τὴν φαντασίαν τῶν χρημάτων. 

Ἔγνω οὖν ὁ Ἰωάννης τῷ πγνεύµατι ἅπερ ἔπραττεν καθ. 

ἡμῶν ὁ ακάφαρτος δαίµμων καὶ εἶπεν πρός με τέκνον Πρόχορε, 

2. διωξον Ὑ: διωκε Ἑ, καταδιωκε Ρ2 | ὃ. ευρης Υ Ῥ2: ευρεις πα πι 

ψ, ευροις 6 | επιστρεφε εχ. αυ Υ Ἑ (πάΥ πιΣ υποστρεφε): αγαγε µετα σου 

Ρ2 | ει -- αυτους Υ Ἑ (ευροις ο, αυτους Σο πι γ): ει δε µηγε ΡΕ: | 

4. µη επ. Ὑ: µηδε σοι υποστρεψης 2, µήδε (ο ν. µητε πιὶ πι") συ εγ- 

φΦαδε φανης (ο, Φαγεις ν, Φανης ενΏ. πιὶ πιὸ) Β | οιδα -- αυτων Υ 1: 

εγω γαρ οιδα τον θυ. τ. αρχ. ο πι» ν, ἄλππ]ο]ι πὶ, ο Ρ2] δ. τον αποδ, 

-- μαλλον Ἱ. 19 Υ: Ῥ2 σἱεῬί οἶπο ἀπτοι ΒὮ Ἱ, πίομί Πεβιᾶρίο Όπι- 

αιροϊίαπρ | επεδεικνυσεν Ὑ: υπεδεικνοιεν Ῥ2, ϱαπᾷ ΠΟΙΑ Β | Τ. υπεδει- 

ανγυεν Ὑ: εδεικνυεν ο ΠΠ} Υυ, δεικνυων πι, ἄθη δα ο» Ρ3 | 19. ξενιαν 

Υ: ξενιτειαν Ἑ | 18. πραξεις κ. εαυτων (8ἱ0) φιλε Υ: πραξεις κατα σαυ- 

του φιλε κακον ηΣ, µηδεν (µη η) αὔυμησης {- µει 11) φιλε Β, πλ] 

δὲ πια[ί . . /αείας πεφιθ ἴε ΊπαΕΘΥ6ξ ἄοἶογε Ἡμ, ευδυµμησον φιλε χαλε και 

µη λυπου ΕΣ | 16. αποκχλεισατε Ρ2 Β Τ, (οφ): αποατεινατε Υ | χαι µ. 

γν. Ὑ: µηδενος ειδοτος Ὦ (ο πι ν Χ εις οικον), εν τοπω τινι µηδενος 

γινωσκοντος Ῥ2 | 25. κ. λαβειν την φαντ. τ. χρ. Υ Β (ο ν -- παρ αυτου 

Ώ8ΟἨ Λλαβειν, παρα του ΑΙΙΡΗΙΙ.): ὸ» Ρ2 



ενώσκει» σε βούλομαι καὶ ἑτοιμάζειν τὴν ψυχὴν εἰς πειρασ- 
µόν, ὅτι πολὺν κονιορτὸν καὶ Θλίψιν καθ ἡμῶν ἐγείρει ὅ 
προσπαραµένω» δαίµων τῷ βωμῷ τῆς ἀρτέμιδος' ἰδοὺ γὰρ 
διήγειρεν καθ ἡμῶν δύο ταξεώτας διδάξας αὐτοὺς κακὰ περὶ 

ἡμῶν, καὶ ἐγνώρισέν µοι ὁ Φεὺς πάντα τὰ λαληθέντα ὑπὸ τοῦ 
δαιμονίου πρὸς αὐτούς. ανδρίζου οὖν καὶ ἑτοιμάζου πρὸς 

ταῦτα. καὶ ταῦτα Λαλοῦντος τοῦ Ἰωάννου πρός µε, ἐλθόντες 

οἱ ταξεῶται ἐκράτησαν ἡμᾶς. ὃ δὲ 4{ιοσκορίδης τότε οὐκ ἦν 
μεθ ἡμῶν. ὁ οὖν Ἰωάννης εἶπεν πρὸς τοὺς ταξεώτας. ἐπὲ 

ποίᾳ αἰτίᾳ κράτησι» ἡμῶν ποιεῖσθε; οἱ δὲ εἶπον' ἐπὶ µαγικῇ 10 
κακοτεχνίᾳ. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αυτούς καὶ τίς ὃ κατή- 

| γορος ἡμῶν; οἳ δὲ εἶπον ἀχθήσεσθε τέως ἓν τῇ φυλακῇ καὶ ο 
µέλλετε Φεωρεῖν καὶ τὸν κατήγορον ὑμῶν. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν" -. ᾱἳ 

οὐ δύνασθε ἡμᾶς βιάζεσθαι, ἐὰν μὴ κατὰ πρόσωπον ἡμῶν ο. 

ο ἔχητε τοὺς κατηγόρους. οἳ δὲ ἤρξαντο ῥαπίζειν αυτόν, καὶ σύ- 15 κ. 

ο ροντες ἡμᾶς ἀπήγαγον ἓν οἴκῳ ἰδιάζοντες ὥστε ἀποκτεῖναι 
ἡμᾶς κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ δαίµονος. δραμοῦσα δὲ Ῥωμάνα 

ἀπήγγειλεν τῷ «{ιοσκορίδη. καὶ εὐθέως ὁδραμὼν ᾖλθεν καὶ 
απέλυσεν ἡμᾶς, καὶ λόγους σκληροὺς εἶπεν πρὸς τοὺς ταξεώτας 

ς Λέγων' οὐκ ἔξεστιν ὑμῖν ανθρώπους αναιτίους μὴ ὄντος κατη- 20 

ο γόρου φυλακίζει’, μάλιστα μηδὲ ἐν τῷ φανερῷ, αλλ ἓν οἴκῳ 

1. και ετ. Ἡ Ἑ: ινα ετοιµασεις Ρ2 | Ψυχην Ὑ: -- σου Ἑ Ρ2 | 9. πο- 

1υν Ἑ: πολλην Υ Ρ3 (ἀϊεβετ αΌει Όλιψιν και κογ.) | εγειρει Ὑ: ηγειρεν 

Ρ”, χινει Β | 3. δαιμων Ἠῖετ Ὑ Ἑ: ο δαι ΥΟΓ ο προσπ. Ρ2 | 4. διηγειρεν ο. 

Ὕ ο πὶ πΣ: ηγειρεν Ῥ2ν | 5. και εγν. -- αυτους Υ οἳ Β Ι,: και ο χυριος κο. 

ημων Ίησους Ἄριστος παντα εγνωρησεν µοι Ῥ32 | ϐ6. ανδρ. --- ταυτα Ἡ, 

ετπεϊετε]η ]: »Ρ2Β|6.οδε--ημων ΥὮ: 2Ρ2ΒΙ 9. επι Υ 

ο πα]: εν Ρ3 πι ν ! 10. κρ. ηµ. ποιεισθε Ὑ: την κρ. ηµ. εποιησασδε Ρ2 

ο πι υγ. ηµας εχρατησατε πηὰ | 11. τις Ὑ Ἑ Ἱ,: που εστιν 2 | 19. τεως 

Ρ2 Β: » Υ | 19. Φεωρειν Πε Ὑ Β (ο εδειν, ο παὶ πι} Σ 85 {ο]ρεπᾶφ 

και): Ἠπίετ υµων 2 | 14. βιαζεσδαι Ὑ: βιασασδαι Ρ2 Β | εαν -- αατη- σον 

γορους Ύ Β (ηµων Πϊπίοι κατηγ.): ανευ χατηγορου 2, 21, | 15. ηρξαντο - μα 

- και Ἡ Ἡ: ραπιζοντες και Ρ2, ερραπιζον τον Ιω. και ο τὸ ν, ραπιζογ- ἳ Ξ 

τας αυτον παῖ { 16. εν οικω ιδιαζοντες Ἡ: εν οι. εδιαζογτως τὰΣ ν. πι ἆ90- : : 

πεέπε ειωδάαπι οἶνίς (εδιαζοντος) ἵ,, εν οι. εδιαζοντι ο πα, εν εδιαζοντι να 

τοπω 2 (ἀ4ἶθ68ει Χ ουχι εν φυλακη αλλ’, Ἁλη]ῖο] Ἑ) | ὥστε Υ Β: προς ; 

το Ρ2 | 1Τ. υποσχεσιν Υ ν πιὸ (-- ην προς τον δαιμονα εποιησαντο οἳ τὰ 

᾿ Τ/): υποθεσιν Ῥ2 ο πιΣ, υποῦηκην πιὶ | ὅραμ. δε Ρ. Υ: ταυτα ακουσασα 

η Ῥ. χαι ὅραμουσα 2, ἄπηΠεἃ Ἑ (ν "και ὅραμ.) Ἡ, | 20. ουκ. εξ. --- 

αποκτειγαι αυτους Ὑ, νεβθπ]]εὮ εΏΌθεηπδο Β οἳ Ὦ: οτι ον τροπον ηβουλη- 

Ψηται λαῦρα αποκτεινγαι αὔωους ανδρας, µη Ούτως προ προσωπου αυτων 

των κατηγορων ταυτην την ὅικην υμεις πεισεσδε Ρ3 
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ἰδιάζοντι ὥστε ἀποκτεῖναι αὐτούς. ἰδοὺ οἳ ἄνδρες οὗτοι ἓν 
τῷ οἴκῳ µου εἶσίν' εἴ τις ἔχει τι κατ αὐτῶν, ἐλθάτω καὶ λα- 
βέτω αὐτοὺς καὶ κατὰ τοὺς νόμους κριθήσονται. οἳ δὲ ταξεῶται 
εἴπον πρὸς ἑαυτούς' ἀπέλφωμεν, λάβωμεν τὸν κατήγορο» καὶ 
οὕτως δυνησόµεθα δίκαια λέγειν πρὸς αὐτούς. ὁ γὰρ «4{ιοσκο- 

ρέδης ἓν τῷ πράγματι αὐτῶν ἑαυτὸν ἐντάξας σκληρός ἐστι πρὸς 
ἡμᾶς. «ἔρχονται οὖν οἳ ταξεῶται ἐπὶ τὸν τόπον, ἓν ᾧ ὁ δαί- 
µων ἐκαψέζετο, ὅὃ λεγόμενος ταξεώτης, καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν. 
εἲς πένθος οὖν ἀφόρητον ἑλθόντες ἐκαθέσθησαν ἓν τῷ τόπῳ 
ἐκείνῳ Λέγοντες' οὐαὺὶ ἡμῖν, τί ποιήσωµεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἐχεῖνος οὐκ ἔστιν ἐνφάδε. καὶ ἐὰν εὑρεθῶμεν πρὺς «4{ιοσκορί- 
δην ἄλλως λέγοντες, ακριβείας πολλῆς μετέχει ὁ ἀνήρ, καὶ µή- 
ποτε κακῶς- ἡμῖν χρήσεται καὶ ὀλέσει ἡμᾶς. καὶ ὡς ταῦτα 

ὠμίλου», ἔρχεται ὁ δαίµων πρὸς αὐτοὺς τῷ αὐτῷ σχήµατι καὶ 
λέγει αὐτοῖς' αμελεῖς ἐγένεσθε, ὦ φίλοι µου περὶ τὸ πρᾶγμα. 

καὶ ἐξηγήσαντο αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν, καὶ ὅτι ὁ «{ιοσκο- 
ρίδης ἔλαβεν αὐτοὺς αφ’ ᾿ἡμῶν' ἐὰν οὖν ἔρχη μεθ ἡμῶν, 
αποληψόµεθα αὐτούς. ὁ δὲ δαίµων εἶπεν πρὸς αὐτούς" ἄγω- 
µεν. καὶ ἐπορεύετο ὁ δαίµων οπίσω αὐτῶν κλαίω», καὶ συνήχ- 

Φησαν ὄχλοι πολλοὶ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξηγήσατο πᾶσιν ἅπερ 

ἐξηγήσατο τοῖς Ταξεώταις, οἳ δὲ ταξεῶται προσεμαρτύρου»ν 
αὐτῷ. καὶ Φυμοῦ πλησθέντες ἅπαντες ἔδραμον ἐπὶ τὴν οἴκίαν 
4ιοσκορίδους -- οἱ δὲ πλείονες ἦσαν Ἰουδαῖοι -- καὶ δια- 

κρούσαντὲς τὰς ὑΦύρας τῆς εἰσόδου ἤρξαντο κράζειν' ᾿4ιοσκο- 

1. οι ανδρες Υ Β 1: » ΡΣ | ο,τι Υ Ρν: 5ο πι πΙΣ| ελθατω 

Ὑτ ελΦετω 2 Β | ὃ. τους ν. Υ Τ,: τον γομον Ρ2 Β | κριθησονται Υ πιὸ ν: 
αριθητωσαν 2 ο πι | οι δε ταξ. Υ Β Τ: και λαβῶων ηµας διωσκοριδης 

απηγαγεν εις ΤΟΥ οικον αυτου Χ ΕΡ2, ἄλπ]οἨ πι | 4. ειπον --- αυτοις 

1. 15 Υ, αὔσγας Κἴνσατ Τ,, οἳ αποἩἈ πι Απιηηι ρ 17 οκἰί.: απελθοντες 

χαι μὴ ευροντες τον ὅδαιμονα εις εν (5ἱ0) ὦ εκαθεζετο τόοπω, εν αµηχανια. 

και ὄλιψει κατειχοντο, λεγοντες' ουαι ημιν οτι του χατηγορου µη ευρισ- 

χοµενου ως συκοφανται παρα του «Ίιωσκοριδους ευρισκοµεθδα και απο- 

λεσει ημας. και ταυτα αυτων Λλεγογτων επεστη αυτοις ο δαιμων εν τω 

αυτω σχηµα (5ἱ9) λεγων 2, οἴπίρες Ἀλπ]ελο ἵπ Ἑ | 15. εγενεσθε Υ: γε- 

7ονατε 3, Γμΐδέίς Ἱ., επ Βαΐπ » Β | το πραγμα και Ὑ: του πραγµατος 

και ιδου εγω ο ταλαιπωρος χιγδυνευω. οι δε Ῥ3, ΝΨονοη απο] Ἑ Ἱ, πἰομίς, 
90 ἵπ Ῥο]ροπάεη Ἠδιῃρ | 90. αφ οιδίθ εξηγησατο πιΣ: εξηγησα (8ἱ9) Υ, 

εξήγειτο ὁ πι] ν | 99. «Ίιοσκοριδου Υ | οι δε -- Ιουδ. Υ 1, πι (ησαν δε 

οι πλειους Ιουδ.): » Ρ2 Β | διακρ. Ν Β: καταστρεφοντας (1) ΡΣ, πε- 

τασσοντες πι | 94. τας Όυρας τ. εισ. Ὑ: τας ὂυρας πιὸ, τους πυλωνας 

ῬΡ2 Β | «1ιοσκ. ππείπιαὶ 2 πι: οἶππια] Υ, » Β 1, 



ο σμ Ἡς ος να. ἔχεις, ἢ ο μαδος τοὺς μάγους. 
πτεᾷ πᾶσα πόλις ἐκβοᾷ, καὶ ἐμπρήσομέν σε πυρὶ καὶ πάντα τὰ 

σὰ ἀπολέσομεν καὶ σὲ καὶ τὸν υἱόν σου καὶ τοὺς μάγους. δὺς. 

τοὺς κακούργους καὶ τοὺς μάγους. ἡγούμενος πόλεως ὢν, διὰ 

τί πονηροὺς καὶ ἐμπαίκτας ἄνδρας περιποιῆῖσαι; ὁ δὲ Ἰωάννης 5. 

ἰδὼν ην ἔνστασιν καὶ τὸ πολὺ πλῖῆθος εἶπεν πρὸς κια 

δην' ἡμεῖς οὔτε χρημάτων ἀντιποιούμεθα οὔτε σωμάτων. τὸ 
ἀποθανεῖν καὶ τὸ απολέσαι τὰ χρήματα ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν 

παρὰ τοῦ ἡμῶν διδασκάλου καὶ κυρίου, καθ ἡμέραν ἐπιφέρε 
σθαι τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ακολουθεῖν αυτῷ. ὃ δὲ 4ιοσκο- 10 
ρίδης εἶπεν πρὸς Ἰωάννην" ἰδοὺ ἡ οἰκία µου ἀφθήτω, καὶ ἐγὼ 

ο παὶ ὁ υἱός µου ὁλόκαυστοι γενώµεθα ἐν αὐτῃ, καὶ πάντα τὰ 
ἡμῶν ἀπολέσθω µόνον Χριστοῦ ἐπιτύχωμεν. ὃ δὲ Ἰωάννης 

εἶπεν πρὸς αὐτόν: οὔτε σοῦ οὔτε τοῦ υἱοῦ σου οὖτε τῶν σῶν 
µία δρὶξ οὐκ ἀπολεῖται. παράδος ἡμᾶς τοῖς ανθρώποις τού- 15. 

τοις. ὃ δὲ 4{ιοσκορίδης εἶπεν εἰ ὑμᾶς παραδώσω, καὶ τὸν 

οἷόν µου παραδίδωµι μεθ ὑμῶν. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς 

αὐτόν: τὸ σύστημα τοῦ Λαοῦ τούτου εἲς ἀγαθὸν ἄγει τοὺς 
πλείστους αὐτῶν: σὺ δὲ καὶ ὁ υἱός σου ἡσυχάσατε ἐν τῷ οἴκῳ 

ὑμῶν καὶ ὄψεσθε τὴν δόξαν τοῦ Φεοῦ. 

1. προς π. ε. Υ πι»: Ὁ» Ρ2Β Ι,; ἀῑε πβνοτείαπά]οπεν Ἰοτίε (πε 

4ετ Βιαᾶέ Ἰναςί ἅπ ος σα μπα, οὖετ") Ὀτίηρι 2 αρᾶίετ παςὮ { η Υ ο πι 
πιὸ Τ,: 'Σ Ρ2 πιΣ Υ]ὸ. η πασα -- µαγους Ἱ.4 Ὑ: η χαι σε χαι τον υιον 

σου χαιῑ τους µαγους Καταγαλοσωµεν, η πολις βοα" ὃος τους χακουργους 

πι” οἳ Ι,, ποϊεῖεκ εβοα 88 αππᾶ ἀἱο ἸΓοτίο πἰεμε αν Βεβίαπἀ(λεῖι ἆοτ 

Ἐεᾶο ετκαηπίθος η και (ο πι, ην, επει πι2) σε (-- χακως νγ) και τον 

οικον (παντας τους εν τω οικω Υ) σου πυριχαυστους ποιησοµεν Β, -Ρ3 
4ει αποῖ γγεϊετηίπ βεῖιτ αὈπγοίολμί | 4. ηγουµ. -- περιποιησαι Ἱ. ὃ Υ πι 
(Ἴρααι εµπαικτας υπᾷ βεμτεῖθε περιποιει 5. Ἠϊετίθεγτα ρ. 19, 1): προυχων 

γαρ ων την πθλεως ουκ οφειλεις τοιουτων ανγδρωπων ανγοσιων αντιλαµ- 

βανεσδαι Ἑ (πε πεπίρεν Υατίαπίεη), ΡαηΣσ απἀετ Ρ3 / Τ. το αποῦ. -- 

ημεις Υ: ΣΡ2Β, 4 ας ποὺνίς επίπι οἰἶία εσὲ Οὐίδέις εἰ πιογί Ἰπεγιι Τ,ς 

ππάειε]εῖ Απρ! ἄθρεγ πι / 8. εδιδ Ύ Ἱ,: γαρ -- Β πι, Πεμ γετ- 

Εἰείεβὂατε ἵπ Ῥ2 | 14. θΙ9ί68 σου πι”: του σου Υ., συ Β | {6. ει (ρε-. 

φομτίεῦεη η) Υ: εαν πι”, αἱ Τ, | και τ. υιον µ.  ἵ, (είαπι ἱγαάαπι εἴς.): » 

ο πιὸ | 18 το συστημα Ὑ Ῥ2: το συστρεµµα Β. η επισυστασις μι | 2 

εις αγαδον -- αυτων Ὑ Ἑ (πλειονας): σωτηριαν τοις πλειστοις αὔὐτων . 

προξενησει πι», εις αγαθον εργον αγει ο Ἄυριος Ῥ:, ἀἴθεε Έαβειηπς ἆε8 ο 

συστηµα 8 Αοοιβαϊῖν παπά τα οοπετοίθιι Θίηπ αποῖ ἵπ Τ,, αὖει ἀαπεῦεῃ να. 
4ἷε τοϊήῖρε : εαίεγυα Ίαες ροριέ αἆ Όοπιπι οοπφγεφαία εδὲ, εἰ Ίιαεε ϱ0ή- 
ογεφαἰίο αἲ Όοπιωπ ρεγάιµεεί ρΙγίπιοἙ 
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Καὶ κατήγαγε» ἡμᾶς ἓκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ παρέλαβον 
ἡμᾶς ἐπὸ τὸ ἱερὸν τῆς άρτέμιδος. καὶ λέγει Ἰωάννης πρὸς 

τοὺς ἄνδρας τοὺς κρατοῦντας ἡμᾶς' ἄνδρες Ἐφέσιοι, τί ἐστιν 

οὗτος ὁ ναύς: οἱ δὲ εἴπον πρὸς αὐτόν' τὸ Ἱερὸν τῆς μεγάλης 

Αρτέμιδος. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰωάννης μικρὸν ἐπιστῶ- 

µεν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι πολὺ χαίρω κἀὶ χαρήσοµαι διὰ 

τοῦ Ἱεροῦ τούτου. οἱ δὲ ἐπέστησαν ἓν τῷ τόπῳ, καὶ ἀναβλέψας 

Ἰωάννης ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ εἶπεν' καταπέσοι, κύριε 

Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ Ἱερὸν τοῦτο, ἄνθρωπος δὲ μὴ ἀποθανέτω 

ἐν αὐτῷ. καὶ ευθέως ἐπὶ τῷ Λόγῳ Ἰωάννου κατέπεσεν τὸ 

μιαρὸν ἱερὸν τῆς ρτέμιδος. καὶ εἶπεν Ἰωάννης τῷ δαίμονι 

τῷ ἐνοικοῦντι ἓν τῷ ναῷ τῆς Αρτέμιδος: σοὶ λέγω τῷ δαίµονι 

τῷ ακαθάρτῳ, ὁ οἰκῶν ἓν τῶ ἱερῷ τούτῳ τί ἐστιν; καὶ εἶπεν 

ὁ δαίµων ΄ μετὰ φόβου καὶ τρόμου: ἤ µεγάλη Άρτεμις. ὁ δὲ 

ἀπόστολος εἶπεν πρὸς αὐτόν' πόσα ἔτη ἔχεις ἓν τῷ τόπῳ 

τούτῳ οἰκῶν; καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ δαίµων' διακόσια τεσσαράκοντα 

ἔννεα. καὶ εἶπεν πρὸς αυτὸν Ἰωάννης' σὺ εἴ ὃ τοὺς ταξεώτας 

ἐγείρων καθ ἡμῶν; καὶ εἶπεν ὁ δαίµων᾽ ναί. καὶ ἔφη αὐτῷ 
Ἰωάννης" παραγγέλλω σοι ἓν ονόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Να- 

ζωραίου, τοῦ λοιποῦ μὴ κατοικῆσαι ἓν τῷ τόπῳ τούτῳ. καὶ 

εὐθέως ἐξ]λφεν ὁ ακάφαρτος δαίµμων ἀπὸ τῆς πόλεως Ἐφέσου, 

καὶ πάντες ἐφαύμασαν ἐπὶ τούτῳ. καὶ συναφροίζονται πάντες 

1. Πϊοι Ὀορίππί 4αδ Ῥτοροβίίϊεκ Υοη Β ἵῃπ Βεϊ. Β ΠΠ. Ἱη Ρ2 {(οἱρι 

οἵπο δοη ιν ἡ]δίίρο ὈπιανὈθίέαπρ ο͵πο Απα]ορίο ἵη παῦ Β Τ, | 8. καταπεσοι 
πῃὸ (α0ει παςἩ Χριστε): καταπεσει Υ. καταπεσοιντο τα της πογηριας 

αγαλµατα ατλ. Ῥ2 | 9. αποθανετω Ὑ: αποὔθαγη πηὸ, αποδθανειτω Ε2 | 10. επι 

(συν 2) τω λογω Ιω. Υ Ρ2 : Σδ πιδ | 11. µιαρον Υ ἵ (ργο[απιπι) : 

ο» πα, πηνοιρ]είολοας Ρ2 | 19. τω δαιμονι -- αποστολος Ὑ: ακαθαρτον 

πνευμα το προσπαραµενον τω βοµω της «4ρτεμιδος. και ο δαιμων στε- 

γων και τρέµων εφη' τι εστιν. και ο αποστολος Ρ2 (ο Β). Απο πιῦ 

Παΐί 438 τι εστιν ἆθπι Ώᾶπιοηῃ ἵπ ἆθηπ Μιπᾶ ρε]ορί, π38 ηᾶο]ι ἆαπι Βέ117 

468β ΤεπιροΙς ΙᾶρρίδοἨ απά πηέ αοΐποτ Τοάεδαπρεί πηγοτιτᾶρ]ο]ι Ιδί. 

Ὀευτῖραοπς ὡᾶρί Ρ2 ἵηπ βείποτ Ἰλοῖδο Ρα]ά ἀῑο Έχγαρο ἆθβ {ομαηπεβ παΟΝ: 

και τι το ονοµα σοι; ο δε ειπεν’ απαταιων. Ἱ, Σ 4ἱ11ε8 4ἱ6Β | 19. πα- 

ϱαγγελλω Ἑ πι: παραγγελω Υ Ρ2 | 20. του λ. µη κατ. Ὑ πι (τ. λοιπου 

απι Ἐπάς) Τ,: µηχετι οικησαι Β Ε2 (οιχεις) | 91 Έφεσου Υ 1: ο Ρ2 πι 

Ὦ | 92. και παντες --- ημερας τρεις Ῥ. 44,10 Υ πᾶ ἵπ αἱ]επα γεβδεοπ/]ῖοπθη 
Ἡ: ἀ4ἱθ Πίθινοη ἀπτοβννορ αὐπγγοϊοποπάο Ὠαταίε]]ιηρ ἵῃπ Ῥ2 Ἠαί ν/οπὶρθ Ῥ6- 

ΤΙΠΤΙΠΡΕΠ πηί Ὦ (Βεϊαρο Β ΙΤ) 7. Β. στα ΑΠΙΑΠΡ: Φαμβος δε περι- 

εσχεν παντας χαι Ίροµος. και οι µεν κραζοντες ελεγον' µεγας ο Όεος 
Ίτων Χριστιανων κτλ. -- Βοάαπη [6Ἠ]έ απο] ἵπ Ρ2 4ειτ Βετίοπί νοη ἆθια 

πα Ψ ΥΝΝΟΗ 
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ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; οὐκ οἴδαμεν, ἃ Λέγωμεν. παρα- 
δώσωμεν αὐτὸν τοῖς πολιτάρχαις καὶ κατὰ τοὺς νόμους τιµω- 

ρείσθω. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἠαρεών, Ἰουδαῖος τυγχάνων, 

ἀποκριθεὶς εἶπεν: ἐγὼ καὶ τοῦτον καὶ τὸν µετ αὐτοῦ λέγω ὅτι 

μάγοι εἰσὶν καὶ κακῶν ἔργων αἴτιοι, καὶ ὡς κακοῦργοι ἄπο- 

λέσθωσαν κακῶς. καὶ εἶπάν τινες τῶν περιεστώτων καὶ κυ- 

κλωσάντων ἡμᾶς πρὸς τὸν ἸΜαρεῶνα” κἂν κακοῦργοί εἶσιν, διὰ 
νόμων ἐξετασθέντες παραδοφήσονται κακῶς. ὅ δὲ ἸΜαρεὼν 
ᾖθελεν πρὸ τοῦ παραδοθῆναι ἡμᾶς τοῖς πολιτάρχαις διεγεῖραι 

καθ ἡμῶν τὸν ὄχλον, ὅπως ἀποκτείνωσιν ἡμᾶς. οἳ δὲ ὄχλοι 
οὐκ ἠνέσχοντο οὐδὲ ἐπείσθησαν αὐτῷ. ἄγουσιν ἡμᾶς πρὸς 
τοὺς πολιτάρχας καὶ παραδιδοῦσιν ἡμᾶς. οἳ δὲ πολιτάρχαε 

εἶπαν πρὸς αὐτούς' ἐν ποίᾳ αἰτίᾳ τοὺς ἄνδρας τούτους παρα- 
δίδοτε ἡμῖν; οἱ δὲ εἶπαν: ἐπὶ μαγικῇ κακοτεχνίᾳ. οἳ δὲ πρὸς 
αὐτούς"' τί ἐποίησαν μαγικῆς ἐνεργείας. ὅ οὖν ἸἩΜαρεὼν παρα- 

στὰς ἐδίδαξεν, ὅτι καὶ ταξεώτης ἀπὸ τῆς πατρίδος αὐτῶν παρα- 

γενόμενος καὶ ἀναζητήσας αὐτοὺς ἐπεδείκνυεν καὶ τὰς κατα- 

Φέσεις αὐτῶν. οἳ δὲ πολιτάρχαι εἶπαν πρὸς τὸν ἸἨΜαρεῶνα" 

οὗτος οὖν ἐλθὼν διδαξάτω ἡμᾶς μετὰ ἀληθείας τὰ περὶ αὐτῶν, 

οὗτοι δὲ βληθήσονται ἐν τῇ φυλακῇ ᾗ, ἕως ἂν ἐκεῖνος ἐλθὼν τὴν 

ἅπασαν ἀλήψειαν εἴπη περὶ αὐτῶν. καὶ ἀπήγαγον ἡμᾶς ἐν τῇ 

φυλακῇ, ἀσφαλισάμενοι ἡμᾶς σιδήρῳ ἐν ἐσωτέρῳ οἴκῳ. ὡς δὲ 

πᾶσαν τῆν πόλιν περιεκύκλωσαν πάντες οἳ ὄχλοι ζητοῦντες τὸν 

«ἐν τόπῳ ἑνὶ καὶ εὗταν πρὸς ἑαυτούς' τί ἐστιν τὸ γενόμενον 

20 

δαίμονα τὸν Λεγόµενον ταξεώτην καὶ διὰ κηρύκων προσκαλού- 35 

ἀτειαρίσεν Απζοημαι απ Μοετοβκίταπά. 3, πε]ε]πετ βεἶοη Υοπ ρ. 40, 
16 απ εἴπεη σίατ] φεκιτσίεηπ Τεχσέ πα. χ. Β. πὶοὮίς νοπι Ταιηρε]βίατσ ειεὈε, 

Ἰεηκέ τετ ἵπ ἀῑε Ἠθεεηβῖοη Ἑ εἶῃπ: οἱ δε οχλοι οι µεν επιστευον αυτοις, 
οι δε ηπιστουν, επιστευσαν δε τω θεω, οσοι ησαν εν µετρω ζωης. 

οι δε λοιποι εκρατησαν ημας εχοντες συνεργον τινα Τουδαιον Ἰήαρεωνα 

ατλ. Εἵ8δ απελυσεν ηµας Ρ. 44, 6. Υοἱεπάς πι” σελέ νου ἆεπι 8αΐσ ἐξηλ- 

Φεν ο ὅαιμων απο της πολεως (]ήετ οὔεη Ρ. 49, 91 } της ἆεπ ἸΓοτίεη οι ουν 

οι (2) ανθρωποι εκπλαγεντες επι τουτοις απελοσαν ηµας Στ Ρ. 44, 6 {οτί | 

4. ἸΜαρεων Ῥ: Υ (νου 4ετ ἀτίίευ Απηαης απ εοηδίαπέε, Ἰΐετ πα. Ἱ. 9 

ΠΜαραιων} Ῥ:5 (396. ἸΜαρεῶνα, αΌετ βρᾶίετ Ἰάαρεωνας ποπῖη.) ν; Ἰαραιων 
πιὶ ο (Υ 8. ντογμετ), ἠήαρων πιΣ, Ἠαγπον Ἰ.. Απ ων αεοθητπϊτί πιεῖηθς 

Ἰίδδεης ἵηπ αἴ]εν Ἠδα. απδδεγ πι». Ἐς ΚΙπρί νο αἶπ Οτίηαπιο. Ρ2 α]]εῖπ 
πιβοΏέ ἵνα σα εἴποτη ειδωλολατρης χα: µαγος | 13. τους πολιτ. Ὑ, ἆθιτ ογ8ε 
Ρ. 44, ὃ 4εῃ Βιπρπ]ατ Ἠαί: ἑπαίοί Τις ἵπ Ἑ γγεεΏδε]ξ ο ανθυπατος, οι αρχον- 

τες. 0 αρχων, Ε2 νετυϊπᾶεί 80: τω ηγεµωνι χαι τοις αρχουσι της χωρας 

εκείνης | 14. παραδιδοτε: παραδίδεται Ὑ, ἴε] γναρίο πὶομε παραδεδετε 

ππά {ο]ρετῖο]ῆς Ἱ. 19 παραδίδουσιν τα βεμτεῖρεῃ 

ο ον” λε) πι ο λες 
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µενοι αὐτόν. καὶ μὴ εὑρόντων αὐτὸν ἦλφον μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

πρὸς τὸν πολιτάρχην Λέγοντες' οὐχ εὕραμεν τὸν ἄνδρα τὸν 

αληθῆ ἐπιστάμενον τὰ περὶ αὐτῶν. ὁ δὲ πολιτάρχης εἶπεν" 

ἀνφρώπους ξένους τῶν κατηγόρων αὐτῶν μὴ ὄντων καὶ ἐγγρα- 

φομένων αὐτοὺς οὐ δύναμαι κρατεῖν ἓν τῇ φυλακῇ. ἀποστεί- 

Λας οὖν ὃ πολιτάρχης ἀπέλυσεν ἡμᾶς μετὰ δαρμῶν καί ἄπει- 

λῶν παραγγείλας ἡμᾶς μὴ διδάσκειν ἓν τῇ πύλει Ἐφέσῳ ἐπὶ 

τῇ διδαχῇ ταύτῃ, καὶ ἐκβαλόντες ἡμᾶς ἐδίωκον απὸ τῶν ὁρίων 

αὐτῆς. καὶ ἤλφομεν ἓν τόπῳ ἹΜαρμαρέοντι, ὅπου Ἰωάννης 

κατεβράσύη ἀπὸ τῆς Φαλάσσης, καὶ ἐμείναμεν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς. 

καὶ ὅ κύριος Ἰησοῦς ΧἈριστὸς ἐν ὀπτασίᾳ εἶπεν τῷ Ἰωάννη" 

Ἰωάννη. ὃ δὲ εἴπεν' τί ἐστιν κύριε; ὁ δέ κύριος πρὸς αὐτόν! 

εἴσελθε ἐν τῇ Ἐφέσῳ, ὅτι μετὰ τρεῖς μῆνας µέλλεις ἓν ἐξορίᾳ 

ὑπάγειν ἓν νήσῳ, ἥτις πολλὰ χρήζει σου, καὶ πολλὰ πειρασθήση, 

καὶ πολλὰ κατασπείρης ἐκεῖ. καὶ εὐθέως εἰσήλθαμεν ἓν Ἐφέσῳ, 

καὶ κατεστράφη τὰ Λοιτὰ ἱερὰ καὶ οὐκ ἔτι ἦν ἱερὸν αὐτῶν. 

Ταῦτα πάντα ἐποίησεν Ἰωάννης πρὸ τοῦ αὐτὸν ἐξορισθῆναι 

ἓν Πάτμῳ τῇ νήσῳ, καὶ ταῦτα πάντα ἔπαθεν ὑπὸ Ιουδαίων 
καὶ Ἑλλήνων, τοῦ διαβόλου ἐγείροντος αὐτοὺς καθ ἡμῶν" 

1. αυτον: αυτων πηῖι ἀατρειβεβο]μτίθΏδπθπη ο Ύ | 2. τον αληθη (Ρ6ΒΟΠΣ, 

αληδει) ατλ. Ὑ: σφι Όεγε πιαἰε[ἰοία εογιπι απιοβδοῦί Τι | 6 µετα ὅαρμων --- 

τρεις Ἱ. 10 Υ Τ, (Σ δαρµων π. ΙΜαρμαρεοντι): ΠΙομίβ ἄανοι ἵπ 2 Ρὸ 
Ὦ πὸ, Απ ἀἱο σι Ρρ. 45, Ι9ὃ απρθβἱῃτίοη Ἰλοτίο 5εΠ]ίθβαί Ῥ2 απ: του δε 

ηγεμωγος πυνανοµενου' ποιαν αιτιαν φερεται κατ αυτων; απεκριγαντο" 

ἐπι µαγικη κακοτεχγια χαι επι καταστροφη του µεγαλου γαου της «4ρτε- 

µιδος. και παντων κραζοντων’' εαν τουτους απολυσης εΥΦΕΥΝ, ουκ ει φιλος 

ΤΟΥ καισαρος᾽ πολλα γαρ δεινα ενεδειξατο ηµιν, αλλ αναγαγε περι αυτων 

τω καισαρι, όπως κακην κακως απολεσει αυτους εν διηνέκη εξορια. ταυτα 

ἄκουσας ο ηγέεμων χαι Φοβηῦθεις παρασιωπησαι τω πραγμα, Ίμας µεν 

εὔετο εν φυλακη δημοσια τηρεισθαι εν ασφαλεια, τω δε βασιλει 4δριανω 

γραψας επιστολην περιεχουσαν ταυτα ΑΒ. Ρ. 45,1.--- Ρ5 Πα πᾶςἩ απελυσεν 

ημας (1. 6 ο σα ρ. 45, 29) Εο]ροπάθ8ϐ: ο ουν ἸΜαρεωγας ουκ επαυσατο 

διεγειρων τους οχλους χαι διαβεβαιουµενος ως οτι µαγοι εσµεν και δια 

µαγικης κακοτεχνιας κατεπεσεν ο γαος της 4ρτεµιδος, και παρηνωχλει 

αυτοις ὧστε ὃηλα ταυτα ποιησαι τω βασιλει. πολλων δε χαι ετέερων ση- 

µειων γινοµενων δια των χειρων ΊΙωαννου κτλ. πὶο Β (8. Βεαρο Β Π) | 

11--19. και ο κυριος -- καθ ηµων Υ: δεᾷ ποὺ βεγπιδδιώι «Πρ]εδιι 

γεφγεᾶς Ἡ. ἨΏαται[ οἶηπο Ίαηρθ Ἠρίδοάο (ο. 8--11), ποἰοῖα Ἰο ἵπ ἀοτ 
Επ]αϊέαπς Ώθβργεομο. Ώαταιξ ογδέ ο, 13: Ῥοδίφιαήι αιίεπι Ίιαεςο φεδία 

διώιέ, αρρατιάέ ἀοπιύπις «Ἰοαππί, ασ εἰ: ἴε {ετιπι ορογίέεί ἔπφγεῖί 

οἴυθαίεπι «ρ]ιεδιήπι αἱ ᾖοδέ ἰχγεν πιεπδε ποϊέεγίν ει πι Ῥαίλπιοπ θίο. 

πιθβοη/(]]οὰ πο Υ Ὀὶ 1. 07. -- Απ΄ ἀ48δ απελυσεν ηµας Ἱ. 6 (86. πα 

 - 



οσο μς με κά ο) ὰ πό κακό μι αν όμλλ- 

τες Με τὴν Ἐφεσίων. ως, οἰκοῦντες ο ος βοηθείας τῆς σῆς 
αἀπολαῦσαι, ἐπειδή τινες ἐκ τῆς Ἰουδαίας γῆς ὁρμώμενοι, οἷς 

ὀνόματα Ἰωάννης καὶ Πρόχορος, κατέλαβον τὴν ἡμετέραν πόλιν, 

καινήν τινα διδασκαλίαν κηρύσσοντες, οἱ καὶ διὰ μαγικῆς τέχ- 

νης τοὺς ναοὺς τῶν µεγίσεων Φεῶν κατέσερεψ΄αν καὶ τὰ ἀρχαῖα 

Ρ. 45, 29) φελ]ϊθβςί πι" Ἐο]ρεπάθβ: µετα δε ταυτα ειπεν ο χυριος εν οπτα- 

σια τω Ἰωαννη. λαλησον παρρφησια τοις Ἐφεσιοις. µελλεις γαρ μετ ολι- 

γας ηµερας εξορια παραπεµφθηναι, ενγθα ὅαψιλεστερον κατασπειραι δυ- 

νηση τον του χηρυγµατος Λ0γον. χαι πολυχουν» αμησαι τον χαρπον των 

επεγνωκοτων µε. παραυτικα δε ο Ιωαννης διαναστας επορευετο ανα την 

Έφεσον, πανταχου κηρυσσων παρρησια τον λογον χαι φωτιζων τους αν- 

Όρωπους χαι τα ὅαιμονια εκβαλλων. τουτων δε απελαυνοµενων και τα 

ειδωλεια αυτων και τα αφιδρυματα κατεπιπτον. οι δε προστετηχοτες 

αυτοις Ἑλληνες και Τουδαιοι υπογραφεις τω χινουντι αυτους γενοµενοι 

δαιμονι ανηνεγκαν κτλ. ἴπ Β π. Ρ3 πτᾶ εἶπο Κατζε Νοεΐς "νετ ἀῑε Υἱ- 
εἶοπ ρ]εῖε] ἁαταιξ παεηρείτασεπ (Βεῖ]. Β Π). Απο Ρ2 Ὀτίησί ἀῑε γι- 
αἴοπ οιδί πασ] Απκαπ ες Καϊφοτσμει Βο{εβ]ς, ἵπ {οἱρεπάςτ πε οὈΐρεπι 

Τεχι Οπεϊγεῖεο Ιάεπίῖδε]ετ Έοτπ: εν αυτη δε τη γυαχτι 0ρα ο Ιωαννης 

χατ οναρ τον κυριον ηµων ἴησουν Ἄριστον, λεγων αυτω" Ιωαννη. ο δὲ 

ειπεν" τι εστιν κυριε; και ο χυριος προς αυτον’ δει σε απελθειν εν 

γησσω ητις πολλα σου χρήζει, κακησε χκηρυξεις το ονοµα µου, και δια 

σου Ύγγωσιν δεξεται ου µογνον η νησος εκεινη. αλλα και πασα η περιχωρος 

αυτης, καὶ πολλους χινδυνους και πειρασµους υποµενης. και πολλοι δια 

σου καταφευξονται επι τω ονοµατι µου. µη ουν φοβηδεις µηδε δειλιασης, 

εγω γαρ µετα σου και ειµην και ειµι χαι εσοµαι. και αποστολος του 

Ἄριστου λεγει" κυριε, χαι τις χαλειται η γησος αυτη. ο δε κύριος προς 

αυτον. Πατµος η µεγαλη. και ο αποστολος εφη᾽ ΎΕενοιτο χυριε το ὃε- 

ληµα σου, και το ελεος σου εφ᾽ ηµας, καθαπερ ηλπισαμεν επι σε. χαι 

σφραγισας ο σωτηρ ειπεν ἡ χαρις µου µετα σου. αµην» πρωΐας δε γε- 

γομενης ατλ. ἶ 1. οιτινες --- γενεσθαι ρ.46,.2 Υ Τ, (πα Ποπαίαπις ία 

Τγαίαπις ππᾶ πθρευ βεῖπετ Ἐρίκοᾶο {οἰσεπάε Εἰπ]είίαης: Ροπέ(βεες 9εγο 

εἰ πιαφἰκέγαέιε Εγρ]ιεδίογιι {έεγιπι ερἰςοῖαπι αἀνεγδιῃ πιο δεγὶρδεγιωιέ 

αἆ Ὠοπείαπιωπ ἑα]ία οοπἐἰπεπέεπι): οἴπε Αὐκῖτσαπς ἵπ Ἱπάϊτοίετ Ἐθάς 
ξεῦρεν Β (Βεῖ Β 1) απ. Ρ3: εἶπε νδιῖς αὐπεϊεϊεπάε Ἐε]αίον ἵπ ἀῑτεσίθς 

Ἠεάε ΕΣ (εΏεπδο πῖε ἵπ Ὦ Ρ5 απ Ἡαδτίαν ρετῖο]ίσί); νοτα]εϊε]ίας ποτ 

Ύ 1, Ιδὲ πας πι αὈφεθεηη γοη ἄεπι Ἐϊηπραης (ανηγεγκα» καθ ηµων 

Ύραψαντες ταυτα Αδριανω τω βασιλει' Τω γης και Φαλασσης δεσποζοντι 

«4δριανω βασιλει. παντες κτλ.) | 3. Εφ. πολιν Υ: Έφεσον τὸ εξ Ι, | βοη- 

Ψειας -- απολαυσαι Ὑ: ἐε ποῦίς ε9δε αιιχί]ο Ἰ,, του χρατους ημων (3) πιὸ | 

ὃ. επειδη Υ Τι: ος πιὸ  οις Υ Ἱ,: εστιν --- πι» | 5. καινην πι Ἡ,: και νυν 

Υ Του και Υ: εἰ Τ, ουτοι Π3 | τεχνης Ὑ: κατοτεχνιας τῇ, Ἰ, επἰδολεϊᾶεί 
πἰοίς | 6. και (της λατρειας ηµων --- πι) αρχ. εθη (εφη πι3) κατελ. 
πι. ΣΠ 

ν.μ νε αρ 
ο) μα 

ο. Ἅ 

Ἅ 

Γς 
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πο Ὁ 

ἔθη κατέλυσαν. ταῦτα οὖν γενόµενα παρ αὐτῶν ἐγνωρίσαμεν 
τῷ σῷ κράτει, ἵνα κατὰ τὸ παριστάµενον κελεύσῃης γενέσθαι. 

Τραϊανὸς δὲ ὅ βασιλεὺς δεξάµενος τὴν ἀναφορὰν καὶ ἀναγνοὺς 

ἐφέσπισεν ἐξορισθῆναι ἡμᾶς, καταπέµψας τὴν πρόσταξιν» ταύ- 

τη» ἨΤραϊανὸς ὅὃ βασιλεὺς ἄρχουσι καὶ ἀρχομένοι. τοὺς 

ἀσεβεῖς καὶ πονηροὺς καὶ βεβήλους ἄνδρας, τοὺς τῶν ΆἈριστια- 

νῶν διδασκάλους, λέγω δὴ Ἰωάννην καὶ ΙΠρόχορον, τοὺς εἰς ̓ 

τοὺς εὐεργέτας «εοὺς ἁμαρτάνοντας καθ ἑκάστην ἡμέραν οὐ 

δίκαιον, εἶναι ἓν ἀνδράσι τοῖς τοὺς φεοὺς Φεραπεύουσι»ν, ἀλλὰ 

τοὺς μακρύνοντας ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς βοηφείας τῶν Φεῶν, τούτους 

κελεύοµεν ἓν ἐξορίᾳ γενέσθαι, ὅτι πρῶτον μὲν --- τὸ µέγιστον 

κακόν --- τοὺς Φεοὺς ἐνυβρίζουσιν, δεύτερον δὲ ὅτι τὸν νόµον 

κατεφρόνησαν καὶ βασιλέα οὐ τιμῶσιν. τούτους οὖν ἀτάκτως 

φερομένους κελεύσει «Φείᾳ ἐπιτρέπομεν οἰκεῖν αὐτοὺς ἐν Πάτμῳ 

τῇ νήσῳ, ὅπως διὰ τῆς πολλῆς ΦΛίψεως τῆς εἷς αὐτοὺς γενο- 

µένης μνήμη» ἔχωσιν τὴν πρὸς τοὺς µεγίστους Φεοὺς, ὅπως διὰ 

τούτων καὶ πάντες οἳ Λλοιποὶ σοφρωνισθῶσιν. ἡ ἡμετέρα τοίνυν 

κελεύει ἐξουσία, Ἰωάννην καὶ Πρόχορον τοὺς ἀποστάτας οἰκεῖν 
ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ. 

1. ταυτα --- κρατει Υ ο Ἡ: περι τουτων τω σω κρατει γνωριζοµεν 
Πηὸ | ὁ2. κατα το παριστ. Υ: το περισταµονον υμιν πιδ, δεειώιάιώπο νι 

ὑπιρεγύιπι ἄε ἑρςδίς υοἰπίαίενι ἔπαπηι ἐἠπιρίεαηνις Ἡι | ὃ. Τραιανος --- ταυτην 

Ύ ουἱδίδ 6Υ29Ο ερἰδἰοἰἰς ϱγαεεερίέ ἐπιρεγαίογ, αἱ ρεπίέως επιωίαγεπέ εἰ }έ- 

δογζρςίέ Ίαες Ἡ, αναγνους δε ο βασιλευς την αναφοραν και Φυμου πλησ- 

θεις εκελευσεν δεσµιους εξορισθηναι ημας εν Πατμω τη νησω Ρ3, ΥΟΙ8Π 

ϱ/ της [ερειρσεμαηρ ἆο5 Ἠεβοτρί6 ἀάδ 7ια ρ. 44, 141 ΟἰΗτίο αηβδοβ]ἰθβΒί 

οἱ Β: νοη Β οπιαποϊρϊτε βίο] Ρ3 Ἠΐου γαᾶετ (νους ουν ταυτα ο βασιλευς 

απεστειλε κελευσιν µετα δεχα προτικτορω» περιεχουσαν ουτως); ΠΦ ο δε 

ταυτα Φδεξαµενος αντεγραψε ταδε |. ὅ. Τραϊ. ο β. Ἡ: «4δριανος βασιλευς 

Ρ5 πιὸ, Ποπέίαπις «αεδαν Ἱ, ὶ αρχουσι Υ πι): τε --- Β5 | αρχοµενοις 
Ύ Ρὸ: -- Έφεσου πιὸ οἱ Τ, | τους --- ανδρας Υ οἳ Ι, πι (τ. πον. και ασ. 

οἨηπθ και βεβ.): τοις πονηροις --- ανδρασι ἆ8ηπ 4Όθι τους οἵο. Ῥὸ | Τ.τους 

εις Ὑ Ρ': ως εις πι | 8. καθ εκαστην 0ἨπΠθ ηµεραν ΥΝΟΙ αµαρτ. πιὸ | 
ου -- Όεων Ἱ. 10 Υ οἳ 1, (ποπ εδ αεφιπι απιρίύις ἔπι πιεζίο εογωπι 06Υ- 

δαγὲ, αφ οοπέίπιιο ἄεον δαρίεπίεν Ἱιοπογαπί):  Ρὸ πὸ | 14. οτι κτλ. 

Υ Ρὸ Τ: εν Πατμω νησω πα. νοϊίον πὶομίς Ῥῖδ Ἱ. 19 πι | 12. κακον Υ: 
και δεινον Ρὸ, ἆεπ Ζγ]δοπεπβαίή ΣΤ, | τον νοµον Υ Ρ5 | 19. κατεφρο- 
γησαν Ὑ: καταφρονουσι Ῥὸ, διωιέ οοπἰεπιρίογεδ Ὦ | ουν -- αυτους Ὑ: κε- 

λευομεν οικειν Ῥ5, ἆθη ΒαίΣ Ρὶδ οπως ΣΤ | 18. οπως -- γησω]. 19 Υ 

οἱ Τ,: ἆαρορεῃ {δέ Ρ5 απβ ἀογ ἀῑτοοίεη Ἠοάο Ἠθταις ππά ϱομί απηεάοτ 

τι Ὦ ἄθοετ πες ἆεπ Ἰοτίεηπ τα δε περι της πολεως χαι του ναου και των 

᾿αρχαιων Όεσμων δι ακριβεστερων Φδιασκοπησαντες Ἱναγαγειν αυτω | 

48 χελευει 5οἩτεῖρθ 10Ἠ: χελευσει Υ 



΄ ἐκράτησαν ἡμᾶς οἳ ἀποσταλέντες ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ περι- 

έθηκαν σίδηρα τῷ διδασκάλῳ τῷ ἡμετέρῳ καὶ, ἠσφαλίσαντο 

όν 

ὖλὰ 
κ 
. 

- 

προ 

ν ολ 

Ἅ 

δν 
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΄Τοῦ δὲ προστάγµατος ἐπιφοιτήσαντος ἐν τῇ Ἐφεσίων πόλει, 

αὐτὸν ὠμῶς καὶ ἀνηλεῶς. ἔλεγον δὲ πρὸς αὐτοὺς οἱ Ἐφέσιοι 
περὶ Ἰωάννου" οὐτός ἐστιν ὁ πλάνος ὃ τὰς μαγείας ποιῶν. 

τοῦτον οὖν ἀσφαλῶς ἔχοντες περὶ τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ μὴ ἆδη- 
μονεῖτε, αλλ ἔστω μεθ ὑμῶν τροπωφεὶς λόγοις σκληροῖς καὶ 

πληγαῖς ἱκαναῖς' μὴ ἔστω δεδεµένος. ἦσαν δὲ οἱ παραλαβόντες 

ἡμᾶς ἄνδρες προτίκτορες δέχα καὶ στρατιῶται τεσσαράκοντα 

καὶ ἀμφοτέρων οἱ ὑπηρέται, οἱ πάντες δὲ ἦσαν τὸν ἀριθμὸν 
ἑκατόν. μετὰ οὖν τὸ ἀσφαλῶς ποιῆσαι ἐν τοῖς σιδήροις τὸν 

ἐμὸν διδάσκαλον καὶ ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννην ἐκρά- 

τησαν καὶ ἐμέ οὐ μέντοι δὲ ἔδησαν, ἀλλὰ πληγὰς πολλὰς ἐπέ- 

Φηκάν µοι καὶ λόγους σκληρούς. ἀνελθόντων δὲ ἡμῶν ἓν τῷ 
πλοίῳ ἐκέλευσαν ἡμᾶς ἀνὰ µέσον τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν 

παίδων αὐτῶν καθέζεσθαι. ἐδίδετο δὲ τῷ ἐμῷ διδασκάλῳ καὶ 

ἐμοὶ καθ ἡμέραν ἓξ ὀγκίαι ἄρτου καὶ ξέστης ἕδατος καὶ ὄξους 

1. του δε --- βασιλεως Ἡ οἳ Ἡ,: τουτου δη προσταγµατος καταλαβον- 

τος (3) εκτρατησαν (2) ηµας οι απο βασιλεως πιᾶ, ραπᾳ αὐπγεϊοπεπά 3, 
πηί Ἑ ρεηί Ρ5 | 8. τω διδ. τω ηµετερω Υ: Τ,, ἄετ Πεν δίατκ αὐκῆταί, 

πιο Ῥγοε]ογιωι ὑπφιαπι εἰ «Γοαππεπι ππαφἰκέγιπι πει, ο πάετη βἰπᾶ 
πηγοετρ]εῖομθατ { 4. ελεγον δε κτλ. Ὑ: ελεγεν δε προς αυτους ΊΜαρεων ο 
µαγος και οι Έφεσιοι Ῥ2, ἄεπ Βο]άαίοη ἵδεφεη ἀῑο Ἐεάς ἵπ ἀεπ Μαπά 
Β Ρ: 1, ὸ» πδ | 5. πλανος ΥΎ Ἡ,: δεινος Χ Β Ρ2 Ρ5 |6. ουν Υ Ρ5 (ἆ46τ 

πες πες Ζατ ειδίεη Ἠεσεηδῖοι εἰπ]επίκ): ο» Ρ2 | αδηµ. (αδιµονηται) 

Ύ: αδηµονουμεν Ῥ3, µεριµνατε Ρ2 | Τ. υµων βε]μτεῖοο ἶοὰ: ηµων ἵπ Υ 
Βομτεϊυίομ]οτ, ἵῃ Ρ2 Ῥετεομᾶρί, ἀ4επ βαί Σ ΡΣΤ, | τροπωθεις Υ (--πο---): 

τροµωθεις Ρ3, ἵπ Ἑ παςΠΏΘΓ τροπωσαµενοι | 9. ανδρες Υ: Σ Ρ5 | προ- 

τικτορες: ἀπτειπνθς 8ο ἵπ αἴἶεπ δα, πατ Ρ2 οἴππιαὶ προτηκτορων Ἡπ. εἶη- 

πια] προκτητορες | 10. αµφοτ. οι υπηρ. Ὑ: υπηρεσια αµφοτερων πολλη 

Ρ5 | οι-παντες -- εκατον Υ Ἡ, (ει παν ἀῑεβο Ιείχίο Ζαμ]επαπραῦε Ἰαί) : 

» Ρ3, νὶε] πεντ '» Ρ2| 11. ουν Ύ Ι,: δε Ρ5 | εν Ρὸ: επι Ύ | 12. του 

Χρ. Υ: » Ρ5, Ὀτεῖίετ 1, | 19. δε Υ: Σ Ρ2| 14. µοι Ρὸ: µε Ύ | λογους 

σκ. Ὑ: λογοις σκληροις ησφαλισαντο µε Ρ3, ἆεπ Βαΐσ Ἰαί 1, απ ζομαηπες 

Ῥεσορβεῃ | ημων Υ Ὦ: -- παντων Ρ5 | 15. εκελευσαν Ῥ2 (46ς Πΐενγ πεᾶετ 
νετρ]είεπΏας) εξ 1, (ἐμδδεγιπέ πελέες) : εκελευσεν Ἡ 3 | ηµας ανα µεσον 

(µεσω) τ. στρ. καδεζεσθαι Ὑ: ημας εκελευσαν µεσον τ. στρ. ειναι Ρ3, 
εντος µογους καθεζεβαι 35, πο ἴπ πιεᾶίο πανί εοπδἰδίέεγε Ἡω | 16. εδιδετο 
Υ (8. ΑΙ. Βπάπιαπη, (τ. ἀ4εΒδ πει. Βρταςηρ. 41 π. οῦεη σα Ρ. 43, 14): 
εδιδοτο Ῥ3, επεχορηγειτο Ρ2 | τω εµω -- µια (πας ιζ βία εξ): ηµιν 

εξ ογκιαι α. κ. ξεστην υ. κ. κοτυλη οξος Ρ2 εἴ ἙΒ Τ, (5εα υπείαθ ραπίς εἰ 

Ὀγεοῖιπ αφµαε εἰ ραμαϊιπι αοεί), ηµιν καθ ηµεραν -- λιτρες (1) 

αρτου και ξεστιον υδατος Ε3 

σοι 
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κοτύλη µία. ὃ οὖν ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ἐλάμβανεν 
ὥς νομίζω δύο ὀγκίας ἄρτου καὶ τὸ ὄγδοον τοῦ ξέστου ὕδατος, 
καὺ τὸ Λοιπὸν παρεῖχέν µου. 

Τη οὖν τρίτη ἡμέρᾳ καύεσθέντες ἅπαντες οἱ βασιλικοὶ ἐπὶ 
ἀρίστου και πολυτέλειαν βρωμάτων ἔχοντες, ὁμοίως καὶ ποµά- 

των, μετὰ τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν αιτοὺς ἤρξαντο παίζειν καὶ 

φωνὰς καὺ κρότους ἀνακράζειν ατάκτως. καὶ ὥς ταῦτα ἐγίνετο 

παρ αὐτοῖς, εἷς τῶν στρατιωτῶν }εανίας ἀποδραμὼν πρὸς τὴν 

πρῶραν τοῦ πλοίου ἀπερρίφη εἲς τὴν Φάλασσαν. ἦν δὲ τούτου 

ὁ πατὴρ ἓν τῷ πλοίῳφ. καὶ κοπετὸς µέγας καὶ πένθος ἀφόρητον 
ἐγένετο ὑπὸ πάντων διὰ τὸν παῖδα. καὶ γὰρ ὃ αὐτοῦ πατὴρ 
ἠβουλήθη ἑαυτὸν ῥῖψαι ἓν τῇ Φαλάσση, καὶ οὐκ ἔασαν αὐτόν. 
οἱ οὖν δέκα προτίκτορες ἔθχονται, ἔνθα ἦν Ἰωάννης ἠσφαλισ- 

μένος καγὼ σὺν αὐτῷ, καὶ εἶπαν πρὸς αυτόν: ἰδοὺ πάντες, 

ἀνώρωπε, πενοῦμεν διὰ τὸ µέγιστον κακὸν τὸ ἓν ἡμῖν γενό- 
9 ω Ν 2 ης ς ΄ 3 .) ϱ εν) Δ µενον, καὺ πῶς σὺ ἓν ἀδείᾳ ὑπάρχεις καὶ οὐ πενθεῖς, ἀλλὰ καὶ 

εὐθομότερος ὑπάρχεις μετὰ τὸ γενέσθαι τὸ κακόν. ὅὃ δὲ Ἰω- 
΄ 5 9 / ϱ/ / ς ν 5 9 2) 
ἄννης εἶπεν' καὶ τί φέλετε ἵνα ποιήσω. οἱ δὲ εἶπαν' εἴ τι 

δύνασαι βοηψεῖν, βοήφει. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς τὸν μείζονα 

1. ο ουν -- υδατος Ὑ: ο ουν . . . απαξ την εβδομαδα µετελαμβανεν 

το ογδοον του αρτου και του υδατος Ρ3., «οαἨπεδ Όεγο ἐπ ἄἱε ἄιας ρα- 

ιδ διώπεῦαί ωιοίας εἰ οσίαυαπι Ῥογέίοπεπι αιάθ ὮἩ, τουτων βραχυ τι 

ελαµβανεν ο ἐµος διδ. Ιω. Ρ3 οἳ Β | 3. και τ. λ. παρ. µοι Υ Ε: (» και) 

1, (γείφιαθ): το δε παν εµοι παρειχε Ρ3 οἳ Β | 4. τη ουν κτλ. ν΄ Εὸ 
οἱ Ι: εν µια ουν των ηµέρων κτλ. βεἩν [οί Ῥ2, Ὑϊθάθι ΠάΘΙΒ τηῦ (α0θι 
ΖΙ ΑπηίαηΡ τη δε τριτη ηµερα), πος] απἆςιδ Ἑ | δ. πολυτελειαν Ε2 Ρὸ: 

πολυτελειας Ὑ | ϐΘ.πιειν Ῥὸ Β πι]: ποιειν Υ | 7. ανακραζειν Υ: ανα- 

χραυγαζειν Ε5 Β, εποιουν πι] | και ως τ. εγιγ. Υ: ως ουν ταυτα ΕΥΕΝΟΝΤΟ 

Ῥ5 | 8 εις Ὑ: τις -ἵ- Ρὸ, δε τις Β | νεανιας Ὑ: νέανισκος Ρ5 Β πι (ἀϊ6βος 

δεις στρατ.), τινα νεανιαν Ῥ2 | προς την πρ. Β: παρα την πρ. Β”, εις 

προρα (3) πιδ, πἩχ πρωρα Υ Ρ5 | 9. πλοιου Υ Ρ5 Τ, πι): δια χρειαν τινα 
ὃς 2, ἀ8ββοϱθ -- Β | απερριφη Ν΄ Ρ3: ερριφη Ρ5, επεσεν Β, ερριψεν 

έαυτον πιδ | 11. υπο Υ: ΣΣ Ρ5 | αυτου Υ: τουτου Ρ5 | 19. εαυτον --- και 

Υ: ριψαι εαυτον εις την Φαλασσαν και πνιγηναι συν τω υιω αυτου αλλ᾽ 

Ρὸ | 19. ένθα Υ Β: εν τω τοπω Χ Ῥ5, 5ο απο Ρ2 τι. εν ω | ησφαλ. Ρὸ 

Ῥ: εισφαλισμ. Ῥ2, εισφαλησμ. Υ | 14. καγω σ. αυ. Ὑ: και ημιν καγω 

συνκαθηµενος αυτω Ρὸ, » Ρ2 Β 1, | ειπαν Υ: ειπον Ρὸ Β, εφη Ρ3 | 

παντες --- γενοµενον Ὑ: ηµεις πενθουµεν παντες δια το γέενοµενον εν 
ημιν κακον 5, ἄλπ]οι Ῥ2 Β | 16. εν αδεια Ῥὸ: ευαδια Υ | αλλα --- 
υπαρχεις Υ: περι τουτου αλλα μαλλον ευβυµοτερος εγενου Ρὸ, αὈ]κἠγποπᾶ 

Ρ2 πὸ | 18. ινα Υ Β: » ΡΣ Ρὸ πιὸ [ειπαν Υ: ειπον Ρ2 Ρὸ Β| τι Ρ2 Ρὸ 
Ὦ (ομπθ βοηθειν, 80 4ποἩ πι): Συν 



πα ΗΝ ο ποι- 

αὐτῶν: ποῖον Φεὸν σέβη:; ὁ δὲ εἶπεν" τὸν ᾽4πόλλωνα καὶ 4ΐα 
καὶ Ἡρακλῆν. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν δεύτερον’ σὺ δὲ τίνα σέβη; 
ὅὃ δέ φησιν" σκλήπιον καὶ τὴν μεγάλην ᾿ἄρτεμιν Ἐφεσίων. 
ὁμοίως δὲ ἅπαντας ἠρώτα, καὶ ἕκαστος τὴν οἰκείαν πλάνη» 
ὠμολόγει. εἶπεν οὖν ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ: οἳ τοσοῦτοι 
Φεοὶ ὑμῶν οὐκ ἴσχυσαν βοηφῆσαι καὶ παραστῆσαι ὑμῖν τὸν 
παῖδα καὶ ἀλύπους ὑμᾶς ποιῆσαι; καὶ εἶπον αὐτῷ οἱἳ προ- 
τίκτορες: ἐπειδὴ οὐ καθαρεύοµεν τὰ πρὸς αὐτούς, διὰ τοῦτο 
ἡμᾶς τιμωροῦσιν. παρῆλθε δὲ ἐν τῷ μεταξὺ ὡς ὡρῶν τριῶν 
διάστηµα ἀπὸ τῆς απωλείας τοῦ παιδός. ὃὅ οὖν ἀπόστολος 10 
τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ἐλυπήθη σφόδρα καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῇ ἅπω- 
λείᾳ τοῦ παιδὸς καὶ ἐπὶ τῷ πένθει πάντων, καὶ εἶπεν πρός 

µε" ἀνάστα, τέκνον Πρόχορε, ἐπίδος µοι τὴν χεῖρά σου. καὶ 

ἀναστὰς ἐποίησα οὕτως, καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς ἐξοχῆς τοῦ πλοίου 
καὶ διακρούσας τὰ σίδηρα καὶ στενάξας καὶ δακρύσας πικρῶς 15 

εἶπεν' Φάλασσα, Φάλασσα, εἶπεν ὁ υἱὸς τοῦ «Φεοῦ. ὃ ἐπὶ τῶν 
σῶν νώτων περιπατήσας, δι ὃν καὶ τὰ σίδηρα ταῦτα βαστάζω 

ἐγὼ ὁ δοῦλος αὐτοῦ" παράδος τὸν παῖδα ὑγιῆ πρὸς ἡμᾶς. καὶ 
ἐπὶ τῷ λόγῳ Ἰωάννου βρασμὸς ἐγένετο καὶ ἦχος πολὺς τῆς 9α- 

λάσσης, ὥστε κινδυνεῦσαι πάντας τοὺς ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ὑψωώθη 390 

1. «ια Ῥ3 πι: ἄιῑαν ὓ Ῥ2 ς. ἀῑο Υατίαπίευ σα Ὦ | 9. Ηρακλην Ρ2 

Ρ5 Β πῦ; Ηρακλη Ύ { και ειπεν -- δε Ἡ, Ὀεϊηα] 80 πηῖ: ο δε Ιω. ειπε 
προς ετερογ᾽ χαι συ Ἐ3, και παλιν ο Ἰω. εφη πρ. τον ὅδευτερον΄ χαι σοι 

Ρ3 | 4. οµοιως -- ὠμολογει Υ εἲ Τ,: οµοιως ἅπαντες την διαν πλανην 

ὠμολογουν Ρ5, Ἀλπ]ς] πα (-- ερωτηθεντες), και παντων καθεξης οµο- 

λογησαντων την πλ. αυτων κτλ. Ρ3 | 6. υµων Υ (Υοτ 9εοι Ρ2 Β): ”» Ρ5 

τη { βοηήδησαι και Ύ Ἡ: ο» Ρ2 Ρ5 Β πὸ | υμιν Υ Ρ2 Β πμ: ”» Ρ5, 

αθθἰκίεγε υερίτο ἐνυεπέ Ἰ, | δ. καθαρευοµεν Ῥ5 Β πὸ: καθηριευοµεν Ἡ, 
χαθαριευοµεν Ῥ3 [τα: Σ πατ | δια Ύ εἴο.: και Χ Ρ5 ΙΤ | 9. εν τ. µετ. 
Ὑ: 2 Ρ5, ἀἱεθ απάετη πῖολέ σα γετρ]είοίθη | 10.απο Υ: » Ρ2 (Ἠτίσεπβ 

αὈπεϊεπεπά) Ρ5 | 11. ελυπηδη --- παντων Ὑ: σφοδρα ελυπηδη επι τη 

απωλεια του παιδος χαι τω πενδει τουτων Β3, 8εἩχ γετβδελίεάεν Ρ2 ποῖ | 
19. αγαστα --- επιδος Ύ πι (ανασταςὮ): τεκ. ΠΠ. αναστα χαι επ. Ρ5 οπι!, 
τ. 1. αναστας επειδος Ρ2 | 14. εποιησα ουτως Υ: επεδωκα αυτω την χειρα 

Ρ», Ἁλπ]ίε] Ρ2 1, Β | 195. ὅακρυσας Ὑ Ρ2 Β: κλαυσας Ρ3 | πικρως Ἡ Ρ:: 

Ἔ Ρ2 Β | 16. Φαλασσα σγεῖπιαὶ ΥΡ2 πι»; ἀτεῖπιαὶ Ρ3, » 1, Β | των σων 

ωτων Ὑ πὸ: τ. σ. υδατων Ῥ3, τον γωτον σου Ρ2| 17. ον Υ πι; ων Β3, 

ου Ε: /;βασταζω Ἠΐετ Ύ: Ἠπίετ εγω Ῥ2, Ἠπίες αυτου 3 πιῖ | 19. Ιωαννου 

Ύ Ρ3: τουτω Ῥ3, του αποστολου πο | 90. κινδυνευσαι Ὑ Ρ2(Χ παρ 
ολιγον) οἳ Β: κινδυνευειν Ρ: | υψωδη --- δεξιων Ὑ: 1ου υψωδεν εν χυµα 

κατα την δεξιαν Ῥ3, τδου χυµα µεγα κεκυρτωµενο» υψωδη εις τα δεξια 
µερη Ε3 οἳ πι, ποτῖυος Απιρη. πἰοΏὲ σα" ἀθιε]ίεῖι 

Αοεία οαηπηῖς, 4 
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χὕμα ἓἔκ δεξιῶν τοῦ πλοίου καὶ ἀπέρριψε τὸν παῖδα ζῶντα 

παρὰ τοὺς πόδας Ἰωάννου, καὶ προσεκύνησαν αὐτὸν Λλέγοντες' 

ἁληθώς ὃ Φεός σου οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης κύ- 

ριός ἔστιν. καὶ πιροσελθόντες ἀπεκούφισαν τὰ σίδηρα αἂτι 
αὐτοῦ, καὶ ἤμεθα ἓν παρρησίᾳ πολλῇ µετ αὐτῶν. 

Ἐλθόντων δὲ ἡμῶν ἐν κώμη τινὶ ὀνόματι Κατοικίᾳ, παρε- 

βάλαμεν ἐκεῖ, καὶ ἑἐξῆλθον ἅπαντες εἰς τὴν γῆν. μόνοι δὲ ἡμεῖς 

καὶ οἱ φυλάσσοντες ἓν τῷ πλοίῳ ἐμείναμεν. περὶ δὲ δυσμὰς ἡλίου 
ἅπαντες παρεγένοντο ἓν τῷ πλοίῳ καὶ ἐπήραμεν ἐκεῖφεν. καὶ Πτερὶ 
πέµπιτην ὦραν τῆς νυκτὸς γίνεται ζάλη µεγάλη ἓν τῇ Φαλάσση, 

καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευεν εἰς τὸ συντριβῆναι, καὶ οἱ πάντες 

πρὸ ὀφύθαλμῶν τὸν φάνατον ἐφέροντο. καὶ προσελφόντες οἱ 
δέκα προτίκτορες τῷ ἀποστόλῳ καὶ µαθητῇ τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννη 

εἶπον πρὸς αὐτόν' ἄνθρωπε τοῦ Φεοῖ, τὸν παρ ἐλπίδα ζωῆς 

ὄντα Λόγῳ ἀνήγαγες ἐκ τοῦ βυφοῦ τῆς Φαλάσσης, ζῶντα πα- 

ραστήσας τῷ αὐτοῦ πατρὺὶ καὺ τοῖς ζητοῦσιν αὐτόν, καὶ πάλιν 

δεήθητι τοῦ Φεοῦ σου, ὅπως κουφίση ἂφ ἡμῶν τὸν κλύδωνα 
τὸν μέγα» τοῦτον, ὅπως μὴ απολώµεβα. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν 
πρὺς αὐτούς' ἠσυχάσατε ἕκαστος ἓν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. καὶ ἡσύ- 

4. και απερριψε Ὑ: απερριψεν Ρ2 Β, ερριψεν πι, ερρηξεν Ρ5, 86 
και | 2. Ἰω. Ν: του Χ ΡΣ Ρ3 Β | προσ. αυτον λεγοντες Υ ΓΕ” (4ϊ68ος 

ὃς παντες δε το παραδοξον τουτο Φεασαμενοι µετα Φοβου και τροµου 

πεσοντες επι προσωπον, ἄΠη]ίο]ι ΠΩΣ): επεσον παντες επι προσωπον και 

προσεκυγησαν αυτω Ἆαὶ ειπον Ρ” | ὃ. χυριος εστιν Ὑ: θεος νοΥ ουρανου 
2 (πΗτ ἀ4ἴθεβοτ εστιν παζλ γης) Ρ” (πασης πνοης Βἰα(ῦ Φαλασσης), ὅεος 

εστιν ΝΟΥ ουρ. πιδ | 4. απεκουφησαν Ὑ: ηραν 5, ηραν απ αυτου Ῥ2 η. 

Ἠϊθταπ βοΠ]ἱοβδί η” Βο{ογύ και δεξαµεγοι τον λογον παρεκαλου» αυτο», 
οπως φωτισύωσιν, Ἰθογρθμί αἴδο Αἱἱοβ Ρἱ8 Ρ. 26, 1Τ] 5. ηµεθα 2 Ρ5: 

ημεν Υ | 6. κατοικια Ὑ: κατοιχιω ῬἘ2, κατοικιων Ρ35, 8. ἀἱο γαπίαπίθη ΥΟΠ 

Ὅ | παρεβαλαμεν Ὑ: παρεβαλοµεν Ρὸ, » Ρ2 | 9. επηραµεν Ὑ (Ρ9686ΙΣ. 

ἐπειραµμεν ὙΥΟΤΑΙΒ Τἱβοπεπάοτῇ εµειναµμεν ἹΠἈοπεἨ πγοΙίθ): διαλαβοντες οι 

γαυται απειραµεν Ρὸ, απαραντες Ρ2 (Νήρεηπβ αὐγγαϊο]οπᾶ) | χαι π. π. 

ωραν ΎὙ: περι δε π. ωραν (φυλακην Ρ35) Ε2 Ρ5 | 10. ζαλη µ. Ύ: λαιλαψ 
σαι ἄ Ρ2, παν λαιλαψ µεγας Ρὸ | 11. και το --- συγτριβηναι Ὑ: ὡστε κιγ- 

ὀονευειν το πλοιον Ῥ3, βοθῖν απἀθις Ῥ2 | οι νο παντες Υ: ο» Ρ5 | 

42. ἐφεροντο 5: επεφεροµεβα Ἡ, βλεπονγτων Ε” | προσελύοντες -- προς 

αυτον Υ οἳ Ἰ: προσκαλεσαµεγοι ειπον οι προτ. τω ἸΙωαννη Ρ5 | 14. ειπον 

«5 6. νοτμου: ἵη Υ ον Ἱρεισαβομτίεῦεη ἴῦθι ειπαν | τον Ὑ: νεανιαν -- 

Ῥὸ ο Β, ἀῑο ραπἼο Βί6]Ιο ππηροαιοοίἑοί ἵπ Ῥ2 | 15. εκ Υ Β: απο 5 | 
ζωντα παραστ. Ὑ: και τον τεθγεωτα ζωντα παρεστησας Ρὸ | 16. τω --- και 

Υ οἱ 1: » Ρ5 | 18, τον µεγαν Υ Β (νου κλυδ.): ο» Ε51 | 18. απολωμ.: 
απολλωμ. Ὑ | 19. εκαστος --- αυτου Υ ὮἙ οἳ Ἡ: τέκνα εκαστος επι τον 

τοπον υμων Ρ5 : 



χασαν ἄιονν , καὶ ὃ κλύδων µειζόνως ἐπήρετο, καὶ πάλιν 
ἅπαντες ἔκραξαν' ἐλέησον ἡμᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ. ἄν δὲ 
Ἰωάννης πάλιν πρὸς αὐτούς" εἶπον ὑμῖν ἤδη, ἡσυχάσατε' ἄπο- 

βολὴ γὰρ τοῦ πλοίου οὐδεμία γενήσεται, αλλ οὐδὲ θρὶξ ἀπὸ 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν απολεῖται. καὶ ταῦτα εἰπὼν αναστὰς προσ: ὃ 
Πύξατο, καὶ εὐθέως ἐγένετο γαλήνη µεγάλη ἐν τῇ Φαλάσσῃ. 

4ιαπλευσάντων δὲ ἡμῶν τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας 

παρεβάλαμεν ἐν τόπῳ τινὶ καλουμένῳ Ἐπικούρῳ. ἦν δὲ ἐκεῖ. 

ὁ Ἰουδαῖος ὅ ἨΜαρεών, ὁ τὰς δεινὰς στάσεις ποιῄσας ἡμῖν ἐν 
Ἐφέσῳ, καὶ ἰδὼν ἡμᾶς ἐν τῷ πλοίῳ ἐπερώτησέν τινας τῶν 
ναυτῶν λέγων τίνες οἱ ἄνδρες, οὓς ἔχετε ἐν τῷ πλοίῳ µεὺ. 
ἑαυτῶν. οἳ δὲ εἶπον' ὅτι τινὲς δύο εἰσὶν Χριστιανοὶ καὶ φερα- 
πευταὶ πρὸς τὸν Φεὺν, καὶ µεγάλη σωτηρία ἡμῖν γέγονε δὲ 
αὐτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. ὃ δὲ Ἡαρεὼν εἶπεν πρὸς αὐτούς: τί 

ὄνομα αυτοῖς; οἱ δὲ εἶπον ὄνομα τῷ διδασκάλῳ Ἰωάννης, καὶ 

ὄνομα τῷ μαθητῇ Πρόχορος. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃὁ ἸἩαρεὼν 
ανῆλθεν ταχέως ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἰδὼν ἡμᾶς ἤρξατο λέγειν: τέ 

1. ο χλυδων Ὑ οἳ Β: --- της Φαλασσης Ρ3 | επηρετο (ΡεβεἩτ. επαι- 

ϱετο) Ὑ: εφερετο Ρ3, πε Β Πο Ρ2 | 3. απαντες Υ: οµοῦυμαδον Ε3, 
οµοδ. απαντες Ῥ3 | εχραξαν Ὑ: προς τον Ιω. Ρ3, εβοησαν λεγοντες Ρ3 ] 

8. παλιν Ὑ: ειπεν Ῥ3 | υμιν ηδη Ρ2 (Εε8δεΏτ. ει δη) Ρ3 (-- οτι): ει µε 

Ύ Γησυχ. Ὑ Ρ:: ισχυσατε 3 | 4. γαρ Ρ2 Ρ5 1: » Υ [ουδε Υ Ε2: ουτε 
Ρ3 | απο -- απολειται Ύ Ἱ; της χεφαλης απολειται τινος των εν τω 

πλοιω Ὦ3, τινος απολειται 3 | ειπων Υ ΕΣ: καὶ πλειονα τουτων --- Ρ5 | 

6. ευδεως Ὑ ἹΙ, (ἆετ αὖετ (εὐὑθίβιοτίο τοται{δεμῖοκε): ν 2 Ρ5 | 

Τ. διαπλευσ. -- γυκτας Ὑ 3 Ἡ,: χαι εσιου (1Ε8 αισιου) αγέεµου οντος 

επλευσαµεν και δια τριων ημερων-του χυριου χατευοδουγτος ηµας Ε2 | 

δ. παρεβαλαμεν Ὑ: παρεβαλλοµεν 2: πι ἀεπ ἸΓοτίεη ηλόομεν εν Μυ- - 

ρωνη σεμῖ Ρ: τα Ρ. 53, 16 {οτί ἄλπ]ε] πο Β. Αὖετ Υ γ]τά ἵπ αἶ]επι γγθ- 

βοπι]ἰσίνεν ἀπτοι 3 1, Ὀεβιβήςέ-| τοπω Ύ: πολει Ρ2 | καλουμ. Ὑ: ονοµατι 
Ρ2 | Επι. ΥΡ1: Ερίάαιγιώ Τ, | ην δε -- ἸΜαρεων Ὑ ο 1, (Ἠαγπον πθ 
οὔεν Ρ. 43, 4): χαι προσορµισθεντες τω λιμενι αγεπαυσαντο εχεισαι οἱ 
προτιχτορες ηµερας κανας και παντες εδοξαζον τον Φεον επι Τοις γενο- 
µεγοις υπο ἴωανγου σηµειοις και διηγουµεγοι πασιν α εποιησεν ο θεος 

µεγαλεια μετ αυτων» εν τη ῥαλασση. ην δε Ιουδαιος εν αυτη τη πολει 

Ἐπικουρω ονοµατι Μαρεων 3 (5. οῦεν Τα Ρ. 45, 4) | 10. και --- επερωτ. 
Υ Ἱ.: ουτος ιδων το πλοιον ηρωτησεν Ρ2| 11. λεγων Ὑ: » Ρ2| ους --- 
ἑαυτων Ὑ: Χ ουτοι Ἡ. 2 μεθ εαυτων 3 19. οτι --- εισιν Υ: » Ρ3 
οἳ 1, [ 15. πρ. τ. ὅεον Ὑ: του Χριστου ΤΡ: [ 14. ο δε--- αυτους Ὑ: τουτω. 
έφη δε προς αντους χαι τι τα ογοµατα αυτων Ρ3, 5ο Ρῖεοί 2 ἱππιετζοτί 
-Υετρεββδετπηβεν” | ΤΤ. τι ποιειτε -- διαρρήξας Υ, πεβρπ]ε] 8ο 1.: 
µαγοι και αχρησιµοι περι των ὅεων τι ποιειτε ενταυθα; ουκ ηρΧΕΟεΝ 
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ποιεῖτε ἐνταῦθα, μάγοι ἀχρήσιμοι περὶ τῶν Φεῶν; εἷς δὲ τῶν 

βαφλικῶν ἦν μεθ ἡμῶν ἓν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν φυλαττόντων 
ἡμᾶς στρατιωτῶν, καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Ιαρεῶνα" τί λαλεῖς 

τοιαῦτα πρὸς τοὺς ἄνδρας: σιωπήσας ἀναχώρησον, μὴ κακῶς 

ὅ καταδικασὺῆς, ὅτι κελεύσει τοῦ βασιλέως διασώζοµεν αὐτοὺς 

ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ἨΜαρεὼν κατῇλφεν 

τοῦ πλοίου καὶ διαρρήξας τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔκραξεν λέγων: ἄν- 

«ρες ἀδελφοὺὶ οἱ τὴν Ἐπίκουρον οἰκοῦντες, ἅπαντες βοηφήσατε. 
ἦν δὲ οὗτος ὃ ἸΜαρεὼν πλούσιος σφόδρα, κρατῶν δημοσίων 

40 πραγμάτων πολλῶν. καὶ συνήχθησαν πάντες οἱ ἐντόπιοι πρὸς 

αὐτόν, ὁμοίως καὶ οἵ βασιλικοί, μὴ ἐπιστάμενοι, διὰ τί τὰς 

φωνὰς ταύτας ἀπεδίδου ὃ ἸΜαρεών. παραγενόµενοι δὲ πρὸς 
αὐτὸν εἶπον' τί ἐστιν, ὃ σὺ λαλεῖς; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς' 

περὶ πάντων ὧν ἐγὼ ἀποκρίνομαι τῇ ὥρᾳ ταύτῃ πρὸς ὑμᾶς, 

15 ἄνδρες οἱ τὴν Ἐπίκουρον οἰκοῦντες, μὴ δὴ καταφρονήσητε ἑνὸς 
τῶν λόγων µου. ἄνθρωποι γὰρ μάγοι καὺ βέβηλοι ὄντες, ἓν 

Ἐφέσῳ πολλὰς τιμωρίας ἐπήγαγον οὗτοι ἐπὶ πάντας τοὺς κα- 
τοικοῦντας τὴν Ἔφεσον, καὶ ἀναχωρίσαντες ἐκεῖφεν ἦλθον ἓν- 
ταῦθα, περιποιήσοντες πολλὰ κακά. αλλὰ συνάχφητε πάντες 

20 οἰκήτορες τῆς Ἐπικούρου, καὶ πῦρ βάλλωμεν ἓν τῷ πλοίῳ καὶ 
καυφήσεται μετὰ τῶν μιαρῶν τούτων. καὶ ἐπείσφησαν πάντες 

τοῖς Λόγοις τοῖς κακοῖς τοῦ ἸΜαρεῶνος. ἰδόντες δὲ οἱ ἄνδρες 

οἳ βασιλικοὶ τὴν ἄτακτον ταύτην προαίρεσιν, εἶπαν πρὸς αὐ- 
τούς' ἄνδρες Ἐπικούριοι, μηδὲν κακὸν ποιῄσητε ἓν τῷ πλοίῳ, 

οὔ μηδὲ ἐπὺ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἓν αὐτῷ, ὅτι κέλευσίς 

υμιν τα χαχα α εποιησατε εν Ἐφεσω., αλλα µην χαι ενταυθα ηκατε παγ- 

τας καταγοητευσαι ταις φαρµακίαις υμων, χαι διαρριξας Ρ2 | 4. ανδρας 

Ύ/ υὐγο δαπείος Ἡι | δ. διασωζ. Ὑ: ἄμούπιιι Ἰι | Τ. εκραξεν Ὑ: εβοα 2 ] 

δ. αδελφοι Υ Ἱ: » Ρ2 | οικ. απ. Υ Ἡ: την πολιν κατοικουντες Ρ2 | 
βοηδησ. Υ: βοήδειτε 2 | 9. ην δε --- πολλων Ἱ. 10 Υ Ἡ: ο» Ρ21 10. 4. 

συνηχύησαν --- ειπον Ἱ. 19 Ὑ: και συνηχθη πληδος ανδρων εν τω τοπω 
και ελεγον Ρ2 οἳ , | 19. συ -- οντες Ἱ. 16 Υ: εχεις, αναγγειλον ηµιν. ο 

δε ειπεν αυτοις' ανδρες οι την Έπικουρον πολι κατοικουντες, ἄχουσατε. 

ουτοι θι ανδρες µαγοι εισιν χαι αχρησιµοι περι των Ψεων και βεβηλοι 

οιτινες 2 οἳ 1, | 14. υµας: ηµας Υ | 19. καταφρονησετε Υ | 16. εν Εφ. 
γι: ΕΡΤ | 17. επι -- Έφεσον Υ Τι τοις Ἐφεσιοις καταστρεψαντες 

τους ναους αυτων χαι τας ὃυσιας επαυσαν και πασαν την πολιν εις ερη- 
µωσιν ηνεγκαν 2 ἆθὶ αἱιο] γγοἰιοτίπ Καππι σα νοτριείοπεν | 19. περι- 
ποιησοντες βοητεῖίρο ΊοἩ; περιποιησαντες , αἱ δὐία ὑιΠίφαπέ πιαῖα 

1, χειρωγα ποιησαι 2 ] 20. της: του Υ αΏοι πα Πἱθτ πηββδο]. | 24.ποιησ. 

(Ε68ΟΝΣ, ποιησεται) Ὑ: διαπραξητε Ε2 | 26. µηδε -- αυτω Υ: ΣΕ” Η 

α 



ἐσειν βασιλέως ἡ παραπέµπουσα τούτους ἐν Πάτμῳ τῇ νήσφ. 
καὶ ἐπέδειξαν αὐτοῖς καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἐκφωνηθὲν καθ ἡμῶν, 
καὶ ἀναγνόντες αὐτὸ μόλις ἐπείσθησαν τοῦ μὴ ἀνελεῖν ἡμᾶς. 

εἶπεν δὲ ὁ ἸΜαρεὼν πρὸς τοὺς βασιλικοὺς ἄνδρας' καὶ εἰ κέ- 
λευσίς ἔστιν βασιλική, διὰ τί οὐ δεσμεῖτε αὐτοὺς σιδήροις, µή- 
ποτε τῇ πονηρίᾳ αὐτῶν ἐκφυγόντες εἰς τὴν αὐτῶν καταδίκην 

ποιήσωσιν ὑμᾶς ἐμπεσεῖν' πολλῆς γὰρ µαγίας µετέχουσι» οἱἵ 

παμµίαροι οὗτοι. διὰ γὰρ τῆς κακίστης αὐτῶν ὑποκρίσεως καὶ 
φαντασίας τῆς γενομένης δι αὐτῶν πολλὰς ψυχὰς ἀπώλεσαν, 
μάλιστα Ἰωάννης ὅὃ απατεὼν καὶ πάσης καταδίκης ἄξιος. 

ταῦτα ἀκούσαντες οἱ βασιλικοί, παρακληφέντες ὑπὸ Μαρεῶνος 

συνφαγεῖν αὐτῷ, ἠπάτησεν αὐτοὺς διὰ λόγων δολερῶν, καὶ 
ἀσπασάμενοι αὐτὸν ἀνῆλθον πρὸς ἡμᾶς εἰς τὸ πλοῖον Φηριω- 

Φέντες καὶ περιέθηκαν πάλιν τῷ Ἰωάννη τὰ σίδηρα καὶ τῇ 
αὐτῇ διαίτη διήτουν ἡμᾶς. 

Καὶ ἐπάραντες ἐκεῖφεν ἠλθαμεν διὰ δύο ἡμερῶν ἐν Μυ- 

1. βασιλεως Ὑ: του βασ. ΥΟΓ εστιν 2, ῥγἰπαρίε Ποπηέίαπέ Τ, | του- 

τους : 2ΕΡ3, ἀειβεῖῶο --- εν εξοοια, πΟςἩ πιεὮτ -- 1, | 2. και επεδειξαν 

ατλ. Ὑ: αιάἰεπέες αμέεπι οἰγὶ Ερίάαιγῖαε ἀοϊμεγιπέ, αὖ ἐπεοερίο ἀεκίσίει- 

ἔε Χ Ἰ,; 2 αἰθ]ί ἀῑο ἸΓοτίθ και ει χελευσις κτλ. Ἱ. 4 8044. ἵηπ 4Όσο- 
Κτσίετ Ἐοτπι γοτ και επεδειξαν τ. ΤηΔΟΝὲ ας ἸΓοτίοη ἨΜατεοπθ βο]ο]α 
4ετ Ερϊκυτίες, Ιείσίετες απο Τ,, νγε]ο]ετ ]εάος] ἀῑο Οτάπαηπρ του Ύ Ῥε- 

είαεῖρί | επεδειξαν (8ομτεῖοί ἆβπηπ αυτους) Ὑ: υπεδειξαν 2 [| 8. χαι 

αναγνοντες αυτο εεμτεῖθο Ίεῖ πδοῖι Ἡ (και αναγγωναι αυτω): »Ε., 

πος] πετ ΣΤ, | 5. βασιλικη Υ: βασιλεως 3, ῥγιποίρίς 1, | 6. τη πονηρια 
-- αξιος Ἱ. 10 Ύ εξ Τ,: τη γοητεια αυτων αποδρασωσιν και εις κιγδυνον 
βαλλωσιν υμας. πολλας γαρ Ψυχας απωλεσαν οι παµµιαροι ουτοι δια 

τας υπ αυτων γιγοµενας φαγτασιας 3 | 11.ταυτα αχουσ. κτλ. Ὑ: αιμάίε- 

ες αιίεπι Ίαες φιε Ιεφαίί Γμεγαπέ, πυγαδαπέιγ διέρετ νετδἰς εί, παπι 

νεγὺίε ἀοϊοδίε εος ἄεεερεταί ἨΜατπον Ἱ, (5. Ιοἰσίοτες οΏε Ἱ. 12): πολλας 

δε πληγας τοτε επεθηχκαν ηµας. ο δε ἸΜαρεων εδεξιωσατο τους προτικτω- 

ϱας και φιλοφρονως υπεδεξατο εν τω οικω αυτου. ην γαρ πλουσιος κτλ. Ρ2 | 
παρακληθεντες Ἡ. Ἰ. 12 αυτω βε]λτεῖθε ο]: παραβληδεντες Ἡ. αυτοις Ἡ, 
εἰ τοφαυίΐέ εος ἨΜαγποη ιξ εοπιεᾷεγεπὲ εωπι εο Ὦ, "νετ Ῥ2 Αα. τοτ]ετ | 
19. Φηριωθεντες (ΡεβεΏτ. Φερ.) Ὑ: ως αγριοι Όηρες µη µνησθεντες των 
ευεργεσιων ων εποιησεν δι αυτου 0 θεος εις αυτους Ρ3 οἳ 1, | 14. και 
περιεδηκαν (ΡεβεΏτ. ---ησαν) π. τ. Ιω. Ἡ: παλιν περιεδ αυτω Ρ2 {τη -- 

ημας Ὑ: την αυτην διαιταν διαιτησαν ηµας Ῥ2, ἄετ Ἰήεταη εἶπο ]ᾶπροτο 

Εἰηβολα]ίαπς ἄθετ ἀἱο Ῥεβίταίαπς Ματεοπβ αηβολ]ίεβαί | 16. χαι επαρ. --- 
Μ4υρ. (ει βεκελμτίεῦετ ---νη, 5ρᾶίετ ---νι) Ὑ: ηλδοµεν εν Ἰδυρωνη Ρ3 
ΔηρεδοεμΙοβθεη απ Ρ. 54, 7 8. ἀῑε ἀοτάρο Νοίο; ἀείπᾶε είπε παυἰφαπέεν 
Φεγυεπίπεις Ἠψγγ]ν. . (ει Ναππο ἴδί πηνοκιϊπάϊᾳ) ΤΙ, απαραντες δε οι 

γαυται εσιου (8. ο. 71 Ρ. 51, Τ) οντος του πλοος τη του 8εου χαριτι δια δυο 
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ρεῶνι καὶ παρεβάλομεν ἐκεῖ. καὶ νόσος µεγάλη ἐπῆλθεν ἓνὶ 
τῶν προτικτόρων' κοιλιακὴ γὰρ βία ἐπελθοῦσα αὐτῷ, ἐκινδύ- 

νευεν. καὶ ἐμείναμεν ἐν ἸΜυρεῶνι ἡμέρας ἑπτὰ διὰ τὴν αἰτίαν 
, - Ν΄ 32 / ς 3 { Δ τ ς / 

ταύτην. τῇ δὲ ὀγδόὸη ἡμέρᾳ εἰς Λύγους σκληροὺς ᾖλῷον οἱ διᾶ- 

γοντες ἡμᾶς, πρὸς ἑαυτοὺς Λέγοντες' ὅτι οὐκ ἔστιν καλὸν µένειν 

ἓν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι κέλευσις βασιλέως ἐστίν, καὶ πᾶσα κέ- 

λευσις βασιλέως ἓν σπουδῇ γίνεται, καὶ ὃ ἀμελῶν αὐτῆς ἀμελεῖ 

τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἔλεγον' οὐκ ἔστιν δίκαιον 

τὸν ἕταῖρον ἡμῶν μεῖναι ἓν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ἡμᾶς ἄπο- 
- 11 / 32 5 κ 3 -” χ/ 2 3 ΄ 

πλεῦσαι, ἢ πάλιν ἐμβαλεῖν αυτὸν ἓν τῷ πλοίῳ, ὄντα ἓν ανάγκη 

τοιαύτῃ. καὶ πολλὴ φιλονεικία ἦν αἀνὰ μέσον αὐτῶν. ὅὃ οὖν 
Ἰωάννης ἰδῶν τὴν ανωφελῆ αὐτῶν φιλονεικίαν εἶπεν πρός με’ 

τέκνον ρύχορε, ἄπελθε καὶ εἰπὲ τῷ ασφενοῦντι ἓν τῷ ὀνό- 

µατι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐλθὲ πρός µε. καὶ ἀπῆλθον καὶ εἶπον 

τῷ νοσοῦντι κατὰ τὸν λόγον Ἰωάννου, καὶ εὐθέως ἀναστὰς 

ἐπορεύθη µετ ἐμοῦ πρὸς τὸν ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ, μηδὲν 

κακὺν ἔχων' καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ἰωάννης, Λλάλησον δὴ εἲς 

τὰ ὥτα τῶν σῶν ἑταίρων, καὶ ἀποπλεύσωμεν ἐντεῦθεν. καὶ 
εὐθέως ὅὃ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας μὴ γευσάµενος προετρέπετο τοὺς 

ἑταίρους αὐτοῦ τοῦ ἀποπλεῦσαι ἡμᾶς διὰ τάχους. 

Καὶ ἐπάραντες οπὸ ἸΜυρεῶνος ἤλθαμεν ἐπὶ τὸν τόπον τὸν 

ημερων ηλθοµεν εν τη πολει ἸΜυρωνι Ῥ2, προσορµισύεντων δε ημων εν 

Ἰ{υρωνι Ἑ, ἀα: Πεν ν]οᾶςει οἰπππᾶπάεί 8. οΏεη Ρ. 61,8 | 1. κα. παρ. εχει 

και Υ Ῥ2: και προσωρµισθεντες τω λιμενι Ῥ2 οἳ Β, πὶομί σα γετρ]είοπεη 

Τ, | νοσος --- προτικτ. Υ Ρὸ οἳ ἙὮ: νοσος χαλεπη επηλθεν τον πρωτον των 

προτ. 2 | 2. κοιλιακη --- εκινδ. Ἡ Ὦ2 (- εσχατως): και ΕΧκιγδινευε 

Φυσεντερια συγεχοµενος Ῥ3, ει βἰο]ι Ἠΐον υγεᾶοι Γή οἶπο νο Βίτθσ]κθ 

αη Ὦ απηβδομ]θββί | ὃ. και εµειναμεν κτλ. Ὑ, 86ΏΥ ἈΠπ]ΙοἩ Τι: ποιησαντων 
ουν ηµων εκχεισαι ηµερας επτα και παντων φιλονικουντων ατλ. Ρ2 πῖ 

οἰπίροη Απικ]ᾶηρεπ απ ῬἙ | 9. εταιρον: ετερον Ν΄ | ἸΙ. µεσον: µε- 
σων Ῥ3, µεσω Υ | 18. και αποπλευσ. (βθβεΠτίοβθεη --σομεν) Ὑ: αἱ δοῖ- 

υαπιις Ἰηίπο εἰ ἄε Ίοεο ἐδίο παυϊφεπιµδ Τι | 19. µη γευσαµ. προετρ. Υ εξ 

Τι: εχων µη γευσαμ. µηδε υπγνωσας, αλλ’. ην απελπισµενος προετρεπεν 

ΡΣ| 20. του -- ταχους Υ Τι (-- εο φιιοᾷ α ἄοἴογε πιογές εὐαδεγαί Πεν 

εἰ ἐποο[ιπιῖφ): αποπλεειν ημας Ὦ2, ἆαπηπ αὖαι ]8βδί 6 Ἰ16ν, νοτ ἀετ ΑἩ- 

{αἩγί πας] ΤΟΡΠΟΒ, ΑεἩπ]όῃαΒ {οἱροῃ, απο πασμ]λοι Ὀσαί ἴμπι βοἱθβί τιπά 

4εηπ ἱρτίσοη ππίοη ῥρ. 56. 9 8.4. αἴο]ᾖ ἀἱο Ταπίο ἆοι Βο]άαίει γετ]ορί 

ϱς Πἰατηίη { 9ἱ. και.επαραντες Ὑ: απαραντες δε Ῥ2. 80 αιοι 5 α. πι”, 

Ἡγθ]ομετ α]είπ γοη αἶ]οη Ἠββ. ἆθν Ἐοσθηβῖοη Ὦ ἀἴθδεῃ ΑὈκδοληϊέ οπί]λᾶ]έ 

(5. πίθηπ ἨΒοϊ. Ὦ Π τα. ἀῑο Εἰπ]οϊίαπα) {| ΊΜυρεωγος Ὑ: ΊΜυρεωνι Ῥ3 (8. 

ΑΠ4ΘΥΒ σα ϱ. 50, 16), Ἰ{υρωγος Ῥὸ πι, ἐίπο Ἡ | ηλθαμεν Υ: ηλ βομεν Ῥ2 

Ρὸ πιΣ [επι --- «4οφον Υ Ῥὸ πιΣ: εν τοπω καλουμέεγω 4οφω Ῥ2, πι φιε- 

ἄαπι οσοι αι 1ρ]ιοπι υοσαδαίέιγ Ἰ, 



. τόπος καὶ ας πολὺ καὶ άρονς - όλή ἐποιήσαμεν πα 

: ἐκεῖ ἡμέρας ἓξ διὰ τὴν ζάλην τῆς Δαλάσσης. καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ 
τοῦ πιεῖν ἡμᾶς καὶ ἀναν ῦξαι, καὶ ἐκινδύνευον πάντες ἀπὸ τῆς 

το θίψης. μµελλόντων δέ τινων τῶν ἓν τῷ πλοίῳ θνήσκειν, εἶπεν ὅ 

πρός µε Ἰωάννης τέκνον Πρόχορε, ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 
πα τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, βάλε τὸ ἀγγεῖον ἐν τῇ Φαλάσση καὶ πλῆσον 

ος αὐτό. καὶ ἐποίησα οὕτως, καὶ εἶπέν μοι βάλλε εἰς πάντα τὰ 

ἀγγεῖα ἐξ αὐτοῦ, καὶ πάλιν πλῆσον αὐτὸ ἐκ τῆς Φαλάσσης. καὶ 

ἔπλησα πάντα τὰ ἀγγεῖα, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἓν αὐτοῖς ἐγένετο 10 

γλυκὺ σφόδρα. καὶ προσκαλεσάµενος ἅπαντας τοὺς ἐν τῷ 

πλοίῳ εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἓν ὀνόματι τοῦ ἐσταυρωμένου λάβετε 

καὶ πίετε, καὶ ζήσεσθε. καὶ ἔλαβον πάντες καὶ ἔπιον καὶ 

ἔστη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἓν αὐτοῖς οἳ οὖν βασιλικοὲ, ἰδόντες 

ὃ ἐποίησεν Φαῦμα Ἰωάννης, εἶπον πρὸς ἑαυτούς' τί ποιήσωµεν 15 

ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ, ὅτι πολλὰ καὶ μεγάλα Φαυμάσια οἴδα- 
µεν ὑπ) αὐτοῦ γινόμενα" ἀλλὰ δεῦτε, ἀποκουφίσωμεν ἀπ αὐτοῦ 

τὰ σίδηρα καὶ ποιήσωµεν αὐτὸν ἐν ἀνέσει, µήποτε πῦρ ἐκ τοῦ 

κκ λος μυμωασς 

1. και παρ. εχει : κ. εµειναμεν ε. Ὦ2 πιΣ, πιΘΏτετες -ἵ- Τ, 2 Ρὰ | 

2. πολυ Ὑ: πολυς Ρ3 πι, ΣΣ 2 | διθαλασσος Υ (εξ Αοι. 21, 41): 

ώς θλ, δισδαλ. πι, δυσθαλ. Ῥ2, δυσβδαλασσιος Ρ3 | χαι εποιησαµεν -- ὃαλασσης η 

-.Υ ΡΟ πι (εξ ηµερας): δια δε την ζαλην και την αναγχην της Φαλ. εποιης. ος 
ο εκει ημερας η Ρ2 | 4. του Υ: ὥστε Ρ2 Ρ2 πΣ{ και αναφυξαι Ρ2 Ρ5 πιῖ: τα 

» | παντες Υ Ρ2: απαντες Β3 πι} | απο τ. διψης Ὑ: τη διψη Ε2 Ρ5 εν 
πιΣ | 5. των εν τ. πλ. Υ Ρ3 πι}: » ΡΣ | ὄνησχειν Ὑ: και αποὔγησχειν Ε", 

Φνησχειν δια την ανυδριαν Ρ3 πιΣ | 6. Ιω. Ἠϊει Ὑ: γοΓ προς Ἐ3 πι; εβο- 
ησαν παντες προς Ιωανγην, Ίεγοντες' ελεησον ηµας ὅουλε του ὕεου του 

υψιστου, µη απολλωµεδα εν τη ερηµω ταυτη υπο της δίψης. συµπαῦησας 

δε αυτους ο Ίωαννης ειπεν προς µε Ῥ3 | Τησ.--- 8εου Ὑ 2 οἵ 1, (άοπιπὲ 

ποεἰγί «. Ογ): Χ του εσταυρωµενου 3 πιΣ | 8. και επ. ουτ. Ἡ: και 
επλησα το αγγειον εκ της ὃαλασσης 3 πι νου Ἠΐετ απ σαπσ αὈπγεϊολπεπα 

2 | μοι" βαλλε Ὑ: Ίωαννης" βαλε Ρ3 πιΣ | παντα Υ: απαντα Β3 πο | 
9, εξ αυτου --- ἄγγεια Ὑ: και πλησον αυτα. και εποιησα ουτως τὰ, 

Ρ3 | 10. και το υδωρ -- σφοδρα Ὑ οἳ Τ,: και εγενετο παντα τα αγγεια ντ) 

Ἅ πεπληρωµενα Χ πιΣτ. 'Σ ἆ88 βΡᾶἴΘΙθ εγένετο, 89 Δποῖι Ρὸ, αὖετ τετ- ο ο 
αεἴωιπηθ]έ οπθ και εγ. π. τ. αγγεια | 11. και προσκ. Ὑ: προσχ. δε Ιω- ο. 
αννης 3 πιΣ | 19. ειπεν (οετ --πε) Β3 πι}: ειπαν Ύ | 18. παντες Υ 1Ι,: πα 

απο του υδατος -- 3 πι} | 10. ὅαυμα Ὑ: ο» Ρ3 πι} (4ἴ686ί ο τος Ιω.) | πα - 

εαυτους Υ΄ ΠΣ: αυτους Ρ3 | 16. τω αν. τουτω Ὑ: τον αγθρωπον τουτον κ. 
Ῥ5 πιΣ [ οτι --- οιδαµεν Ὑ: πολλα γαρ Φαυμασια ειδοµεν 3 πιΣ (ιδομεν) | 
1Τ -- Ρ 56. 9 αποχουφισωµεν --- ειπον Ἡ Ἡ: προσπεσωµεν αυτω., και 

ει τι χελευει πασιν ηµιν ποιησωµεν, χαι πεσοντες επι προσωπον παντες τσ. 

οἱ διασωζοντες ηµας ειπον προς αυτον 3 πι} η 
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οὐρανοῦ κατελθὸν κατακαύση πάντας ἡμᾶς. καὶ προσελθόντες 
τῷ αποστόλῳ εἶπον πρὸς αὐτόν' ἄνύθρωπε τοῦ Φεοῦ, μὴ ὁρ- 

γισθῆς ἐπὶ τοῖς δούλοις σου, ὅτι κέλευσίς ἐστιν βασιλική, καὶ 

οὐ δυνάµεθα μὴ ποιῆσαι αὐτήν. νῦν οὖν κουφίζοµεν ἡμεῖς τὰ 

σίδηρα απὸ σοῦ, καὶ εἴ τι κελεύξις ἡμῖν ποιήσοµεν. καὶ ἔπῆραν 

ὧπ' αὐτοῦ τὰ σίδηρα. ὁὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἐγὼ 

οὐ κόπον ἡγοῦμαι τὸ βάρος τῶν σιδήρων, ἀλλὰ χαρὰν μεγάλην 

ἔχει µου ἡ ψυχὴ διὰ τὴν κέλευσιν τοῦ ὃι ἡμᾶς σταυρωθέντος. 
καὶ πεσόντες ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν πάντες εἶπον' κύριε, ἰδοὺ 

πᾶσα ἤ γῆ ἐνώπιόν σου ἐστίν' ὅπου Φέλεις βάδιζε,. καὶ ἡμεῖς 
απελευσόμεθα εἷς τοὺς τόπους ἡμῶν. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς 

αὐτούς' καὶ ποίαν παρρησίαν ἔχετε πρὸς τὸν βασιλέα ὑμῶν 

ἐπὸ τῇ ἡμῶν απολύσει; εἰς τὸν τόπον οὖν τὸν κελευσθέντα 

ὑμῖν ἀποκαταστήσατε ἡμᾶς καὶ ὑποστρέψατε µετ εἰρήνης εἲς 
τοὺς οἶἴκους ὑμῶν. καὶ ὑπολαβὼν Ἰωάννης ἀπὸ τῶν φείων 

γραφῶν ἤρξατο αὐτοῖς ἑρμηνεύειν καὶ διδάσκειν αὐτοὺς τὰ 
περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ «Φεοῦ. δεξάµενοι δὲ τὸν λόγον παρ αὐτοῦ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν, ὅπως φωτισφῶσιν ὑπ' αὐτοῦ, καὶ ἐβάπτισεν 
τοὺς δέκα προτίκτορας ἓν τῇ ἡμέρᾳ ἑκείνῃ. 

Καὶ ἔπάραντες ἀπὸ τοῦ «4όφου ἤλθομεν ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ 

4. κατακαυσαι Υ | 8. δια Υ: νἱε]]αἰοΠί διατελειν Ἱ, (αἀϊπιρίεγε οοἴιι- 

ἰαίεπι εἰ ργαεσερία) | 9 κυριε: Ἠϊθτπηῖς ἀθίεν 2 πι2 π]εάογ οαἶπ, πε του 

αιο] ο πι ν| 10. εστιν Υ Ρὸ: » Β (οὗ απο πι22) | θελεις Ὑ: βουλει 

Ρὸ πιό, αν κελευης 6 Υ, αν κελευσης πι] | 11. απελευσ. Ὑ: πορευσοµεύα Εὸ 

πι (ἀ6τ πολ Ἠϊθτ ποοἩ πὶομί π]θοᾶστ πε Ὦ ρο1) | ο δε Ιω. ειπεν Υ Ρ2 
(46γ Πεν γεάετ αίγαβ 6ηροι βἰο]λ αηβδομ]οββί): ειπεν δε Ιω. Ρ5 πιΣ | 
43. αυτους: ἆᾳ8 οιβίο [οτί ἵηπ Ν πας] ἆθτ ΡΊΟΒΒΕΠ Ιμϊοκο (6ᾱ. Νθαπάοτ 
Ρ. ὔ9θ6, οΏει Ρ. 18, 4) | ποιαν Ν Ρ2 (ποια) Ρ3 οἳ Ἡ: ὸ» Υ; πι ρολ Πίατ 

πη]ς ουχ ουτως τεκνα γΨἱεᾶοι ραπ” Τα Ὦ ἄρειτ | εχετε Υ Τι: εξετε Ν Ρ2 
(--ται) Εὸ (εξητε) |υμων Υ Ν 1: 2 Ρ2 Ρὸ | 18. επι τ. ημ. (668οἩτίθῦθι 
υµων) απολ. Υ οἳ Ἰ,: τον αποστειλανγτα υμας επι τη (-- ἐµη Ῥὸ) εξορια 

(υμων -- Ν) αλλ Ν Ρὲ, » ΒΣ| ουν Υ ΡΣ (40οι Υοτ!θι ΠΙΠΟΜΘ Ζιβᾶΐσο, 

8ο απο Γ): ῶδ Ν Ρὸ | 14. ηµας Υ Τι: µε Ν Ρ2 Ρὸ | υποστρεψατε Υ Ρ2 
(--ψητε): τοτε Χ Ν, ούτως επιστρεψατε Ρ5 | 15. οικους Υ Ν Ρ2: τοπους 

Ρ3, γεφίοηεἙ. Ἱι | και υπολ. Υ Ν: υπολ. δε Ρ2, βοςν αρκγλοπᾶ Ρἱ8 Ρ. 57, 
8 Ρ2| Ιω. Υ Νο Χ ΕΡ5| 16. Ίρξατο -- διδασχειν Υ Ν (Σ αυτοις): 

εδιδασκεν Ῥ5 Τ, | 17. δεξαµ. δε Υ Ν Ρ3: και δεξαµ. πα, ἆθι Ἠϊετ π]θάθτ 

οἰπέπ]έέ (8. οὔοπ Ρ. 50, 4), αΏθι βοίοτε πν]θάος γοι κ ἠτ]]οιδίοη Αθπ- 

ἀετιηρθη ψΙπιπηθ]έ | παρ) αυτου Υ Ῥὸ: » Ν 1, πιδ | 19. τους ὃ. προτ. 
Ρ5 οἳ 1, πε βεϊποιτ ἀορρο]ίεη Ὀπιδο]λγοίριηβ: αυτους Ν, Σ πιᾶ | ηµερα 

Ύ Ρ5 Τε: ειρήνη Ν | 20, και επαρ. Ύ (Β απαρ.): απαρ. δε Ν Ρὸ, π"Σ απαρ. 
Ῥ2 [απο τ. «4. Υ Ρ2 Ρ5 1, (ΤΠ ήρλο ἀεγείίοία): εκειθεν τουτεστιν Χ Ν ο Β 



πα μεν. ας -- ο ἒν Φοοᾷ- ω  Ἓ- 
.. -.- κατὰ τὴν κέλευσιν τοῦ βασιλέως τοῖς ὀφεί- 

..λουσιν ἡμᾶς παραλαβεῖν παρεκάλουν τὸν Ἰωάννην, ὥστε συνεῖναι 

ἡμῖν. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' τέκνα, τῆς χάριτος ἧς 

ἐλάβετε μὴ ἀμελήσητε, καὶ τόπος οὐ μὴ βλάψη ὑμᾶς' ἀλλ ὃ 
ἀπέλθατε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ποιήσαντες δὲ μεθ 
ἡμῶν ἡμέρας δέκα ἀγαλλιώμενοι καὶ διδασκόµενοι ὑπὸ Ἰωάννου, 

εὐλογηθέντες ὑπ αὐτοῦ απέπλευσαν ἐν εἰρήνη. 
Ἡν δέ τις ἄνθρωπυς ἐν Φορῷ τῇ πόλει καὶ ὄνομα αὐτῷ 

Μύρων, καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Φωνή ἦσαν δὲ αὐτοῖς 10 
τρεῖς υἱοὶ ῥήτορες. ὅ δὲ ἸἨύρων πλούσιος σφόδρα ὑπῖρχεν, καὶ 

πολλὴ ὑπηρεσία ἦν αὐτῷ. πνεῦμα δὲ πονηρὸν Πύφωνος ὑπῆρ- 
χεν ἓν τῷ υἱῷ αὐτοῦ τῷ µείζονι. ὁ οὖν ἨΜύρων ὡς εἶδεν ἡμᾶς 
ἔλαβεν ἡμᾶς ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ἔγνω οὖν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ τὸν 
Πύθωνα ἔχων καὶ ἀπέδρα ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης εἰς ἑτέραν 15 

πόλιν, ὅπως μὴ διωχὸῇ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἂἅπ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ 

1. και παρεβ. Ὑ Ρ3 (παρεβαλοµεν, 80ο αποῖ Β): » Ν Ρ2| εν πολει 

(4- τη Ἀ) καλ. 2 Ρ3 Ν Β: τοπω κχαἸουµενω Υ | φορα Υ (Πεάοσλ ρ]απῦίε 

Τιδεμεπάοτί παοῖ εἶπειτ Βαπάρεπιεικιηπςσ απ αρᾶίετεῃπ Βίεῖιειπ ἆαβ οιδίο 
“Ζεϊείπεη ἵηῃ «ρ απβῦδεη τα κοἴ]επ) Ρ2 (αὓετ πατ τες {οἱ. 60 τ., ἄαρερεπ 

ώ τς αἱ. 60 ν. Ὄρουρα, Εο]. Τὸ γ. Φδορα) 1, (» Πΐετ ἀεπ Ναπιεπ, αὖοτ ο. 36 
ορ φέ ἳ ν Γ0Υο εἴοαξίς Ξ-- εν φορα τη πολει): Ὄδορα Ν, Φλορα ἴδί ἵπ Β ἴθετ- 

το Μεξονά Ῥεπειβί, 5ο απεἩ Ρ3, ἀοο] Ἠαε ν εοπβεηπεπί «ρουρα, Υί Φοωρα, 

τη γγοπίρείθης Ἠΐοτ «ορα | 3. ωστε Ύ Ρ3 (-- αυτους): "5 Ν, ἀἱθ απάετα 

πηγετριεϊεΏΏατ [ 4. προς αυτους Υ: αυτοις ΝΕ, » Ρ3 | 5. «μελ. (ΡεδεΏτ. 
---σετε Ἡ): εκπεσητε Ν Ρ2 | υμας Υ Ν Β: υμιν Ρ2 | αλλ (αλλα ΡΕ) 

απελβατε Ύ Ρ:: απελθητε δη ΧΝ 6. ποιησ. δε Υ Ῥή (Χ και εἰς το επι- 

τηδευµα αυτου): και ποιησ. Ν | Τ. αγαλλιωμ. Υ Ῥὴ: αγαλλομενοι Ν | 
8. ευλογηθ. υπ’ αυτου Ὑ: και παρ αυτου ευλογηθ. Β3, χαι ευεργηήηδεντες 

Ν ] απεπ]ευσαν Ύ ΧΝ: απεπλευσαντες (8ἱς) Ῥ3, απελυσεν αυτους Β | εν 

ειρηνη Υ Β: εις τα ιδια Ν, εις τους τδους τοπους Ῥ3, εν εἰρηνη εις τους 

εδιους οἵκους αυτων ὅοξαζοντες τον 8εον επι πασιν οις δον χαι ηκουσαν, 

οτε αυτω πρεπει ὅοξᾳ τιµη χαι προσκυνησις. αµην. ΡΣϱ Β/9.ηνΥ Ν 
Ῥ3:. περι Ἰάυρωνος Ἀπι των Ύγενοµενων δι αυτου εις παντα τον οιχον 
αυτου Χ Ρ” οἳ Β (Βεῖ. Β Π) | εν Φορα (ἴδει ἀῑο Έοτπι ἀες ΧαππεηΒ 
5. σα Ἱ. 1}: εκει Χ Ν | και ονοµα αυτω Ἀ: χαιὶ το οΥ. αυτου Ῥ3, ονοµατι 

Υ Ρ2 | 10. Φωνη ὓ Ν Ρ’ Β: Φωτινη Ρ2, ΕΊοτα Ἱ, | αυτοις Υ Ρ2 πι: 
αυτω πιΣοΥ τί, αυτων ΧΝ, φίδι Ἡ, | 11. τρ. υιοι Ὑ Υ: υιοι τρ. Ν Ρ2 πιῖ πι2 
6 νί [ο δε -- υπηρχεν Ὑ: και ην ο αγηρ πλουσιος Ν { και πολλη --- αυτω 

Να ἉΒ. ΣΥ| 12.Ππν.δεπον. Ὑ: ααιπνευμαδι 19. εν Υ: ΣΝ| 
14. εν τω οι. Ὑ: εις τον οικον Ν | εγνω ουν Υ: γρνως ουν Β, γνους 

δε Ν | 15. και απεδρα Ὑ: απεδρασεν Ν | Ί6.αυτου απ᾿ αυτουὔ: ΝΕ | 
του Ἡ: »ΝΕΒ 
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δν. ον 

Ἰωάννου. μαθὼν οὖν ὁ Ἰύρων, ὅτι ἀπέδρασεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 

εἶπε πρὸς τὴν Σαυτοῦ γυναῖκα" εἰ ἦσαν οἳ ἄνθρωποι οὗτοι 

αγαθοί, εἴσελθόντων αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ ἡμῶν οὐκ ἂν συνέβη 

ἡμῖν ταῦτα" αλλὰ καθώς τινες ἐξηγοῦνται μάγοι εἰσὶν καὶ µα- 

γεύσαντες τὸν οἶκον ἡμῶν ἐδίωξαν τὸν υἱὸν ἡμῶν. οἶμοι, 

τέκνο» ἐμὸν ποθητόν, πῶς ἐλήρησα ἐπὶ τῇ απωλείᾳ τῇ 
σῇ καὶ εἰσήγαγον» τοὺς μάγους τούτους ἐν τῷ οἴκῳφ µου 

κατὰ σοῦ; εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ": καὶ εἰ ταῦτα 
οὕτως ἔχει ὡς Λέγεις, τί οὐ διώκεις αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ οἴἶκου 

ἡμῶν, µήποτε καὶ εἷς τοὺς ἄλλους υἱοὺς ἡμῶν ἐνεργήσωσιν καὶ 

ἐξ αμφοτέρων ἀστοχήσαντες ἡμεῖς τελευτήσωµεν πικρῶς. καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτὴν Μύρων: οὐ διώκω αὐτοὺς μετὰ τὸ ποιῆσαι 
τούτους τὸ κακόν, ἀλλ ἐμβάλλω αὐτοὺς εἲς Φλῖψιν, ὅπως 

ποιήσωσι» ἀνακαλέσασθαι τὸν υἱὸν ἡμῶν καὶ παραστῆσαι αὐτὸν 

ἐν τῷ οἴἵκῳ ἡμῶν ζῶντα, καὶ τότε τιμωρήσομαι αὐτοὺς πικρῶε. 

ἦν δὲ Μύρων πενθερὸς τοῦ ἡγεμόνος τοῦ ἓν Πάτμῳ τῇ νήσῳ. 

ἔγνω οὖν Ἰωάννης τῷ πνεύµατι πάντα τὰ ῥήματα, ἃ ἐλάλησεν 

Μύρων πρὸς τὴν γυναῖκα ἑαυτοῦ, καὶ εἶπεν πρός με' τέκνον 

2. εαυτου }γ. Ὑ: Υ. εαυτου Ν Β | ανθρ. Ύ Ν πιΣ: ανδρες Ρ2 Β (41886Υ 
πι2) | 8. αγαθοι Ἠϊον Υ Ρ2 Β: Ἠϊπίου ησαν Ν | εισελθ. --οικω Υ Ρ2 Β: 

οι εισελδοντες εις τον οικον Ν | 4. αλλα Υ Ῥ2 Β: αλλ ως εοικεν Ν | εξηΥ. 

Υ Ν Β: λεγουσιν 2 | και µαγευσ. -- χατα σου (1. 8) Υ Ν, (ἰιαιγγοίβο 

816Ἡ Β: 2Ρ2| ὅ.τον νοῖ υιονΥ Β: Σ ΝΙ|6.εμον ποθητον Υ: εµον 3, 
εαγϊδδίπιε ΠΠ Ὦ, Σδ Ν Ι πως εληρησα Ὑ οἳ Τ, (φιιοπιοᾷο Γαείις δι ἐπι- 

δ{μίεπδ): πως ελυπησα Ν, τι εχω λογισασθαι Ῥ5 | απωλ. τ. σ. και εισηγ. 

Υ: ση απωλ. εισαγαγων Ν, ση απωλ. οτι εισηγαγον Ῥ3 | 8. ειπεν δε Υ 

ΠΙΙ ΤηΣ: χαι ειπεν Ν νί 6, η δε γυγη αυτου Όρηνουσα ελεγεν ῬΣ | προς 

"αυτον Ἠϊοι Ὑ: Π8ςΙ αυτου Ν Β, ο» ΡΣ | 9. ως λεγεις Ὑ: πν ν Ῥο απ] 

10. και ΥΟΓ εις Υ Ρ28Β: 3» ΝΙ| Όυιους ημ. Ὑ ΡΣ (ημ. νι) Ἡ ΝΒ| 

και εξ (εξ Σ Ν) -- πιχρως Υ Ν Ρὸ πι}. » ΡΣπΙ ντνίο | Ἰ9. προς 

αυτην Ὑ: προς την γυναικα αυτου Ν, (ο δε ειπεν) αυτη Ρ2 Αα. ᾱ. Ὑα- 

ταηίθη Υποη Έ | 19. τουτους Υ: » Ν Ρ2 Β | εμβαλλω Υ ΡΣ πι π2ο: 

ἔµβαλω Ν Ρὸ ν νί | δλιψιν Ν Ὦ 2 (Ἠ- αφορητον ινα πρωτον παραστη- 

σωσιν κτλ.): Όλιψεις Ύ | 14. ποιησ. Υ ΝΙ,: υποταξωσιν Ῥ0, αναγκασθωσι 

Β, » ΕΣ] ανακαλ. Ὑ: ανακληθηναι Ν Ρ5δ | υιον ημων -- ημων Υ ο Ρ2 

(παραστησωσιν τον Όιον ημων ζωντα) Ἱ, (Πζη ποδίγαπι γεζγε εἰ ποὺ 

Επι πι Ίιαπο ἄοηπιωῃ γεκ ιαπ): υιον µου Ν (οἶιπο Ζηδαίπ), -ἵ- και πα- 

ραστ. αυτον ζωντα εν τω οικω ημ. Ρ3, δ. ᾱ. Ὑαπαπίεη νοη Β | 16. νυρων 

Υ Ν ντι: ὁ Χ ΡΣΠΙΙΠΙΣΟ | του -- γησω Υ: της γησσου Ῥ2, της Πατμου 

Ῥ, ὑπδιίαπι Ῥαίιοπν ϱγοσυγαπίίδ Ὦ, ο» ΝΙ 1Τ. εγνω ουν Υ Ν Β (-- ο): 

γνους δε ο ΡΣ | τω πν. ΡΣ Β Τ, (ρε ερὶγέιη δαποιώη): ΣΥΝΙα 

ελαλ. Ίάυρων Ὑ: τα παρα ἸΜυρωνος λαληδεντα ΕΣ οἵ Β Ἡ,, ταυτα Ν| 
18, πρ. την γυγ. εαυτ. Υ Ἑ (αυτου) Ἱ: ὸ» Ρ2Ν 



'χορε, γίνωσκε ὅτι ὅ Μύρων πολλὰ κακὰ διανοεῖται καθ’ 
μῶν: ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ ὁ μείζων πνεῦμα Πέφωνος ἔχει ἓν 

ἑαυτῷ, καὶ ὥς ἤλφαμεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, φοβηθὲν τὸ ἀκάδαρ- 
τον πνεῦμα ἐδίωξεν αὐτὸν εἲς ἑτέραν πόλιν. τούτου χάριν ἔχει 

τὸν νοῦν αὐτοῦ τοῦ Όλίψαι ἡμᾶς, αλλὰ μηδὲν αθυμήσωμεν ὅ 
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐπερχομένοις ἡμῖν ὅ γὰρ Φεὺς παρίσταται 
βοηθῶν καὶ αντιλαμβανόμενος ἡμῖν. ὅταν γὰρ τὰς ὑλίψεις 
ἐπενέγκη ἡμῖν, τότε πιστεύσει αὐτὸς καὶ πᾶς ὅ οἶκος αὐτοῦ ες 

τὸν κηρυττόµενον ὑφ ἡμῶν. 
Εἶτα τῶν λόγων τούτων Λλαλουμένων πρός µε παρὰ Ἰωάν- 10 

νου, ἐπιστολὴ ἔρχεται παρὰ τοῦ υἱοῦ ἩΜέρωνος τοῦ τὸν Πύφθωνα 
ἔχοντος περιέχουσα τὸν τύπον τοῦτον" } 

᾿πολλωνίδης ῥήτωρ τῷ ἐμῷ πατρὶ Μύρωνι χαίρει. Ἰω- 

άννης ὅ μάγος, ὃν εἰσήγαγες εἰς τὸν οἶκον ἡμῶν, κακῆ περιερ- 
γείᾳ χρησάµενος ἐνήργησεν εἰς ἐμέ, καὶ τὸ ἀποσταλὲν ὑπ αὐτοῦ 15 
πνεῦμα κατεδίωξέν µε ἕως ἐν τῇ πόλει ταύτη, καὶ ἐκωδύνευσα 

οὐ μικρῶς. εὖρον δὲ βοηθὸν τὸν καφθαρώτατον Κύνωπα καὶ 

:ἐξηγησάµην αὐτῷ περὶ ὦν πέπονθα κακῶν, καὶ εἶπεν πρός με᾽ 

1.ο Ν Ρ2 Β: » Υ[2. εχει εν εαυτω Υ: εχει πυθωγος εν αυτω Ρ3, 
εν Ν; Ε2μαί Ἠϊογ εἴπο ἄπη]εῖο Αὐυκᾶνσαπς πε Β (Βεϊ. Β Τ1). πᾶπη]ῖο]ι 

ΣΖα9 ηµων αλλ’ ευχαριστως υπεγεγχωμεν παντα. οτε γαρ τ. Όλιψεις 

υΠΕΝΕΥΚΗ ηµιν κτλ. Ώαρερευ Ὀεείᾶείσι 1, οὔΐρει Τεχέ, αποῖι ἆλθ ΡΓΔ6Β. 
εχει | 5. ηλδαμεν Υ: ηλδομεν Ν, εισηλθοµεν Ῥ3 | εν τ. οιχω αυτου Υ Ρ3: 
ὑπ ἄοπιωπ Ίαπς Ἱ, ο» Ν | ακαθαρτον Υ Ρ: Τ: » Ν | 34. εχει τ. νουν 

αυτου Ὑ 3: ειλει καθ ηµων Ν | 5. του θλιψαι ηµας Ὑ: εις χακα περι 

ημων Ῥ., |» Ν 5. νοτἩεχ. Τ, εοπέγα πος απίπιο εσέ ἴπγεπεο | µηδεν ΥΕ: 

µη Ν 6. ο γαρ -- ηµεν πατ ἵπ Ύ | Τ.οταν Ἡ Ῥ3: οτε Ν Ρ2 | 8. επενεγκη 

Υ Ν Ρ”: υΌπενεγχη Ρ2 | πιστευσει Ν: πιστευση Ὑ Ρ2 Ρ3 | πας Ν Ρ2 Ρ»: 

Ῥ Υ 9. κηρυττοµ. Ν Ρ3: κηρυσοµ. Ἡ, ο» πε ἀπᾶετεπι Ρ2 { υφ ηµων 

Υ Ν: δε ημων ὅεον Ῥ5 | 10. ειτα --- Ίωαγνου Ἡ οἳ 3 (1αλουµενων υπο 

Ιω.): ταυτα δε αυτου λαλουντος προς µε Ν, και ετι ]αλουγτων ημων τους 

λογους τουτους Ἐ2 { 11. επιστολη --- περιεχουσα Ὑ Ρ35 Ν (80ετ ερχεται 

επιστ): ηλ9εν επιστ. παρα του υιου αυτου περιεχουσαν (5ἱο) 3 | 12. τ. 

τυπον τ. Ύ ΕΡ2 Ρ): ουτως Ν | 18. πατρι Υ Ν Ρ2: και δεσποτη -ἕ- Ρ2 ο 

4ειπ Πυτίσεπα ραἩ7 αὈγγεϊοπεπάςῃ Ἑ, ραΐτί εἰ πιαἰγί Τ,] 14. ον εισηγ. --- 

οικον Υ Ν Ρ5 οἳ Τ,: ο δεξιωδεις παρα σου εν τω οικω 2 | χακη περιεργ. 
Υ Ρ: Ῥὸ:-καχα Ν | 16. κατεδ, Ύ Ῥὴ: εδιωξεν Ν Ἐ2 (4ΐ6βετ '» ενηργησεν 

-- πγευμα) | εως εν τη π. τ. Ὑ Ρ3 Ἡ,: εως της πολεως ταυτης Ν, τησδε 

της πολ. ΡΕ” | 17. ου µιχρως Ν Ρὸ: αν ει µη Υ, ο» πε βπάοτθπι Ρ2 | 

ευρον δε ΧΡ”: ευρον Ὑ, χαι εγετυχον Ρ3 | βοηθον Ὑ Ν Ρ3: περι τουτου 
Ρ3 [και εξηγ. Ν Ῥ5: εξηγ. γαρ Ἡ, ο» Ρ2 | 18. περι ων πεπ. καχων Ν Ρ3 

ος) περι): οπερ πεπ. κακον Ὑ, 5 Ρ3 [προς µε Ἡ Ρ3: µοι Ν Ρ2 
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τέκνον ᾽4πολλωνίδη, ἐὰν μὴ Ἰωάννης ὁ τῶν Χριστιανῶν διδάσ- 
καλος καὶ μάγος Φηριομαχήση καὶ κακῶς ἀπονφάνη, σὺ οὐ δύ- 

Ν Ν . 5 ο 3 2ῴ Ύ Ν Ν Ν ν. 1’ 3 

νασαι τὴν σὴν γῆν οἴκῆσαι, αλλ οὐδὲ τὸν σὸν οἶκον ὄψη ἔτι. 
νῦν οὖν, πάᾶτὲερ, τὸ σὺν τέκνον δέεται τῆς σῆς προστασίας᾽ 

οἰκτείρησον τὸν σὸν υἱὸν ἐπὺ τῇ Ἰωάννου ἀναιρέσει, ὅπως 
ταχέως ἔπανελθὼν ἀπολαύσω τοῦ ἐμοῦ πατρὸς καὶ τῆς ἐμῆς 

μητρὸς καὶ αμφασέραν τῶν γλυκυτάτων µου ἀβαλφώ». ἔρρωσφε 

πάντες οἱ ἓν τῷ οἴἵκῳ ἡμῶν. 
«4αβὼν δὲ Μύρων τὴν ἐπιστολὴν τὴν σταλεῖσαν αὐτῷ παρὰ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ “πολλωνίδους καὶ ἀναγνοὺς, ἠσφαλίσατο ἡμᾶς 
γω / κο αν 3 / ν ν ς /͵ ς 

εὐφέως. καὶ ἐξελφων ἐπορεύφη πρὸς τὸν. ἠγεμόνα καὶ ὑπέ- 

δειξεν αὐτῷ τὰ γράµµατα τὰ ἀποστιαλέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ 

υἱοῦ αυτοῦ πολλωνίδους. δεξάµενος δὲ ὁ ἄρχων καὶ ἀναγνοὺς, 
] 3 / Ρ] ς . ’ ο) 9 / 8 3 

πολὺ ἑταράχθη καθ ἡμῶν, μάλιστα διὰ τὸ περιέχειν τὴν ἔπι- 

στολὴν τὸ ὄνομα τοῦ Κύνωπος, ὅτι πάντες οἱ ἐν Πάτμῳ τῇ 

νήσῳ εἶχον αὐτὸν ὡς Φεὺν διὰ τὰ μαγικὰ αὐτοῦ ἐμπαίγματα. 

καὶ πεισθεὶς ὁ ἡγεμὼν τοῖς Λόγοις τοῦ ἸΜύρωνος καὶ τοῖς γράµ- 

µασιν τοῦ ᾽ἀπολλωνίδους, ἐκέλευσεν τὸν Ἰωάννην Φηριομαχῆσαι. - 

καὶ εὐθέως ἀποστείλας ἓν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος, ἤγαγον ἡμᾶς οἱ 

1, των Χρ. διδασκ. και ΝΕΡΟ οἳἵ Β: ΣΥ ΕΡ2| 2. Φηριοµ. κ. χαχως ΥΝ 
ρα: Ὁ» ΡΣ, ἆοτ υγοϊογλίη βίατ]ς αὈγγδίο]έ | ὄυνασαι Ν Ῥὰι Φυνηση | 
ὃ. την σ. γην (πολιν 3) οικ. και Ἡ Ῥὸ: ζησαι Ν | ουδε Υ Ρ5: ουτε Ν | 

σον οικον οψη Υ Ν (οψει): οικον οψη ετι τον σον Ρὸ | 4. πατερ Υ Ρ2 

Ρ2ΡΒ: Ι»Ν| 5.τ. σον υιον Ν: σου τ. υια» Ε3, τ. υιον σου Υ | Ιω. αναιρ. 

Ύ; αναιρ. (του -ἵ- Ν) Ιω. Ρ3 ΝΙ 6. επανελδων Υ Ρὸ: εµπλησθω και Χ | 
7. των ΥΝ: » Ρὸ | ερρωσθε -- ημων ΝΡΣ (απαντες): έρρωσο 3, οαϊείε 

1, ο» Υ | 9. δε Υ Ρὸ Ρ2 (δεξαµενος δε): ουν Ν | Μυρων πετ Υ Ρ2 

(Χ ο) Ρ5: Ἠϊπίθητ επιστολην Ἀ | τ. σταλεισαν -- «πολλ. Ὑ 1, (χμαε 
ηιίδδα οδέ α Πίο 8ο ΑΡοϊῖ)): του υιου αυτου ΝΟΥ την επισι. ΡΣ, Σ Ν| 

41. ευθεως Υ Ὦ Ρ2 (τοι ησφαλ.: 5 Ν]| προς Υ Ρ)Β:εις Ν | 19. τα 
γραμμ. -- «πολλ. Υ: την επιστολην Ν 3 (-{Γ του υιου αυτου) | 19. δε- 
ξαμ. δε ο αρχων και αναγγους Υ Ν (, ο αρχωγ): ο δε αναγνους Ε2, 

αναγν. δε (-- αυτην πι2) ο αρχων 6112Υ, αναγν. δε ταυτην εκεινος πα | 

44. πολυ Υ Ν (ΠΙπίθΥ εταρ.): µεγαλως 2, πανυ Β | µαλιστα Ν ΕΣ πὶς: 

και -ἵ- Ὑν, δε και πιΣ| 18. το ον. τ. Κυν. Χ Ρ2 Β: τ. Κυν. το ον. Ἡ | 

16. ειχον -- 9εον Ἡ Ῥ2 Β (πάγ τη -- τον ΠΟ ως): ως ὑδεον αυτον 

έιχον Ἀ | δια -- έἔμµπαιγµατα Υ ΧΝ Β: δια τας γοητειας αυτου Ρ3 | 

18. «πολλων. Ὑ: υιου αυτου Ν, Ὀείάες Ὦ, βαν πὶοπέ σα νοτρι. 2 Β | 

᾿ εκελευσεν Υ Ῥ2 (Χ τη δε επαυριον) Β: εκελευεν ευδεως Ν | 19. και ευὺ. 

αποστ. Ύ Ἱ (εἰ οοπέίιιο Ὀθί Ἀθτίρεοπβ 12ἱοπι]ίοι {τοῖει ὈΠοευοτδείσιπρ): 
αποστ. ουν Ν, και αποστ. επηρεν (ηρεν πι1) ηµας εκ του οικου Μυρ. Β | 
Ίγαγον -- λεγων ρ.61, ὃ Ὑ: και λαβων ηµας εκελευσεν εν δηµοσιω τοπω αχθη- 



Ὁ.. ἀποσταλέντες ἓν τῇ δηµοσίᾳ φυλακῇ, καὶ μετὰ ἡμέρας ερεῖς 

ἤγαγεν ἡμᾶς ἐν δηµοσίῳ τόπῳ καὶ ἐπηρώτησεν τὸν Ἰωάννην ὁ 
ἡγεμὼν Λέγων' ὃ εὐσεβέσεατος ἡμῶν βασιλεὺς αἴτιόν σε ὄντα 

καταδίκης ἀφῆκέν σεκαὶ οὐκ ἐφανάτωσέν σε, καὶ βουλόμενός σε 
σωφρονισθῆναι ἔπεμψεν ἐνταῦθα, καὶ ἴδοὺ πλείονα ποιεῖτε 
ἐνδάδε κακὰ ὧν ἐποιήσατε ἐν Ἐφέσφ. εἰπὲ οὖν, ποίᾳ κακῇ 
τέχνη χρησάµενος ἐδίωξας τοῦ ἐμοῦ πενθεροῦ τὸν υἱὸν καὶ 

Ὁ ἐμὸν συγγενῆν. ἀποκρίθητι ταχέως καὶ εἰπὲ τὴν αλήθειαν πρὸ 

8 τοῦ σε τιμωρηθῆναι, καὶ σπεῦδε ὥστε ποιῆσαι παραγενέσθαι 
ἷ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ τὸν ἐμὸν συγγενῆν. λέγε δὲ καὶ ποίας 

ι Φρησκείας ὑπάρχεις, καὶ τέ τὸ ἐπιτήδευμα ἡμῶν καὶ ποίας 

ο χώρας ὑρμᾶσαι. ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν' Ἱεροσολυμίτης 
ς εἰμί, Χριστοῦ δοῦλος τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ τοῦ σταυρωθέντος καὶ 

ο ταφέντος διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀναστάντος τῇ 

. τρίτη ἡμέρᾳ, ὃς καὶ ἀπέστειλέν µε εὐαγγελίζεσθαι εἰς πάντα 

ο τὰ ἔθνη πιστεύειν εἷς αὐτόν. ὁ ἡγεμὼν εἶπεν" ὁ εὐσεβέστατος 

βασιλεὺς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐποίησέν σε ἐν ἐξορίᾳ γενέσθαι, 

καὶ πάλιν σὺ τοιούτους λόγους προσφέρεις κατὰ σεαυτοῦ. µάδε, 

γαι και ειπεν τω Ιωαγνη Ν, και εὔετο (-- ημας ϱ) εν τη φυλακη, µετα 

δε τρεις ηµερας (τριτην ηµεραν πι) προαγαγων ηµας (-- ο αρχων 12) 

εν δηµοσιω τοπω επηρωτησε τον Ἰω. Ίεγων Β:; εἰ ἀιιξ ἐπ «αγεεγεπι γι- 

᾿δ[ίοωπα, Ῥοδὲ ἐγάμιπι υετο ἀεάιαεγιωιέ πο ἐπ ργαεἰογέωη. ἀἰπίέ αιέεπι 
Ἄταερες αἲ «ολαππεπι Ἰ,, ἰατκ αὈκῆττεπά 3 | 8. ευσεβεστ. Υ ΝΤ, (ρίις): 

χρατιστος Β, Σ Ρ2 | ημων Υ 1, » Ν Ρ2 Β | οντα Ύ Ν: υπαρχοντα 
Ἠϊπίες καταδ. 2 Β | 4. αφηκεν σε Υ 1, (γεπεφίθ: εφεισατο σου Ν, πῖῖ Β 

εϊπωτωξ (πεϊ]εῖαε Ῥ2 φιλανδρωπια χρησαµενος και τον αιχδιστον σου 
τροπον εναλαττειν 6ιοµενος προς σωφρονισμον απεστειλεν σοι (βῖς) εν- 

Φαδε εν εξορια νυν δε κτλ. | και βουλ. Ὑ: αλλα βουλ. Ν, οοῖεπα αιέεπη Τι | 
5. επεµψεν εντ. χ. ιδου Ὑ ο Ἡ: εκελευσεν εν εξορια γενεσθαι µετα του 
σου εταιρου και ελδοντες ενταυθα Ν, "νετ 2 Α. νοτ]ετ | ποιειτε ενδαδε 
χαχα Ὑ: χακα ποιειτενΝ |6. Έφεσω Ύ Τ,: τη Έφεσιων πολει Ν, πῖῖ Β ἵπ 
ἄετ Ἡαιρίδαεμε Ῥ3 [ Τ. του εµου πενὸ. (κηδεστου Β Ε2) Υ ΒΡ2Ι,: Μυ- 

θωγος Χ Ν] και εµον συγγ. -- τον εµον συγγ. Ἱ. 10 Υ εἲ Τ, ἄπειππφιε 
αΊπεπι; Τεδροπᾶε ετθο πιει Ῥχορετε Ργίπδημαπι Ῥοεπαδ Ίμας εἰ /αο μὲ 

γεᾷεαί α [μπα πιεμς): » Ν ] 10. και ΥΟΓ ποιας Ν Ρ2Β: » Υ| 11. και 

τι --- ορµασαι Ὑ: χαι τι το επιτηδ. σου χαι το ονοµα σου 2, εἰ ετ φια 

ΤεΦίοΟπε αἆ ΠΟ γετυεπείε Ὦ, ΝΕ Ι 1. Ιω. Νο ΧΡΣΒΙ| 

19. Ἄριστου Ύ: και του Χ Ν, Τησου Χ 3 Β | δουλος Ἠϊει Ἡ: ἸΗπίος Φεου 

ΝΕ, 6812 απἆετε Ρ2 { 14. αµαρτιας τετ Ὑ: Ἠπίες ανθρωπων Ν, τοῖς Ὠαϊάεν 
5Εωτοῖ Τ, 6ερεπ Ῥ2 πο Ρερεη Β | 15. ος και απεστει]εν Ύ Ρ2 (απεσταλ- 
χεν]): χαι αποστειλαντος Ν Β | ευαγγελιζεσδαι Ὑ: ευαγγελισασθαι ΧΡ2Β | 
18. τοιουτους λογ. Ὑ: αἰία (Ίερε ἰαἴία) νυετῦα Ἱ, τους λογ. τουτους Ν, ἀῑθ 

Δπάετη αἶπᾶ πἰο]έσα νετρὶ. | προσφερεις Ν΄: ΡΤΟΓεΥΕ Ἱ,, προσφ. προς αυτον Ἡ 
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µιαρώτατε, τιμᾶν καὶ σέβειν τοὺς ἀθανάτους Φεοὺς καὶ πεί- 

Φεσθαι νόµοις βασιλικοῖς, καὶ μὴ Ψψυχρολόγει καὶ ἐκφείαζε 

ἄνθρωπον τεθνηκότα διὰ ἀταξίας πολλάς. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν" 

ἐγὼ τὸν ἀθάνατον Φεὸὺν ἀεὶ σέβω καὶ τοῦτον καταγγέλλω τοῖς 
Φέλουσιν ὁσίως Ικαὶ δικαίως ζῆν. ὁ ἡγεμὼν εἶπεν' οὐ χρείαν 

ἔχομεν πολυλογίας ἓκ τοῦ στόματός σου τοῦ μιαροῦ, ἀλλὰ τὸ 

κελευσθὲν ποίει καὶ φεῖσαι τῆς διδασκαλίας ταύτης καὶ τὸν 

ἐμὸν συγγενέα ᾽πολλωνίδην αποκατάστησον ὑγιῆ ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ καὶ ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ὁ Ἰωάννης εἶπεν' τῆς διδαχῆς 

ταύτης, ἡγεμών, οὐ δύναμαι φείσασθαι, ὃι ἧς καὶ ἤ προσ- 

δοκωμένη ἐλπίς µοι απόκειται' εἰ δὲ περὶ “πολλωνίδους τοῦ 

ῥήτορός τι Λέγεις πρός µε, οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα κακὸν πράξας 

ες αὐτόν. κέλευσον δέ µοι, ἡγεμών, καὶ αποστέλλω τὸν ἐμὸν 
µαθητήν, καὶ αὐτὸς ἄξει αὐτὸν πρὀς σε, καὶ εἴ τι ἔχει καθ 
ἡμῶν, λεγέτω. απόντος γὰρ αυτοῦ οὐ δύνασαί µε Φανατῶσαι, 

ἐὰν μὴ τὰς αἰτίας τὰς ἐμὰς αὐτὸς παραστήση πρός σε. καὶ 

ἐκέλευσεν ὁ ἡγεμὼν τοῦτο γενέσθαι καὶ ανέπεμψεν τὸν Ἰωάννην: 
ἐν τῇ φυλακῇ, κελεύσας αὐτὸν δεφῆναι ἁλύσεσιν δυσίν. καὶ 

εἶπεν Ἰωάννης πρὸς τὸν ἡγεμόνα" ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον γράψαι 
πρὸς τὸν ᾽πολλωνίδην ἐπιστολήν, καὶ οὕτως τὰ σίδηρά µοι 
περιτιθέσθω. ὃ δὲ ἡγεμὼν ἐπέτρεψε τοῦτο γενέσθαι, καὶ 

1. µιαρωτατε Υ Ρ2 Β: µαρωτατε Ν | σεβειν Ὑ: σεβεσθαι Ν | αθανα- 

τους Υ Β: |» ΝΕ2, ἆεοδ Ἀοπογαγε εἰ «οἶεγο ἐπιππογίαῖες Ἱι | 2. νοµοις β. 

Ύ Τι: γοµω βασιλικω Ν τι} (ο πὶ ν » ἄεηπ βαίζίΠαϊ]) | ΨΦυχρολογει και 

Ἡ Ν Ρ5 (αισχρολογει): 2» Ρ2Β ΙΤ, | 4. αει Υ Ἡ: Σ Ν| σεβω Υ: σεβοµαι 
Ν | καταγγ. ΐει Υ: Πἰπίου ζην, ποξίχ 6 ζηναι Ἀαί, Ν | 5. ειπεν Υ 1: 
λεγει Ν | ϐΘ. πολυλογιας Υ ΕΣ (Β ου χρη σε πολυλογειν): πολυρηµωνιας 

Ν]σου Υ: 32Ν | 7. κελευσθεν Υ: κελευοµενον Χ | φεισαι Υ: παυσαι Ν | 

8. συγγενεα Υ Ν Ρ2: συγγενη παὶ ϱν, συγγενην πΣ| εν τη πολει τ. και 

γι ΤΝ | 9. Ιω.Υ Ἑ(απεκριθη αυτω ο Ἰω.): δε Χ ΝΕ2 | 10. φεισασύαι Υ Ν 

112: παυσασθαι 23 Ρ5 ϱ Τη] αφιστασθαιν [η ΝΡ2ΡΣΒ: ΣΥ | 12. εµαυτω 

συν. ΝΕ2Β: συν. εµαυτον Ἡ, 6απ7 αὈγγοϊομεπᾶ 2 | κακον--- αυτον Υ πι”: 

κακον ποιησαι αυτω Ν οἳ 1, ο» Ρ2 Β| 195. ἠγεμων Υ Ρὸ: » Ν, ηγεμων 

Ἠϊπίθυ συγοιδα 2 | αποστελλω Υ 2 Ρ5 πι ο: αποστελω Ν νυν, αποστειλω 

ηΣ | 14. αυτον Ἠϊεν Ν (Ρ2 Ρ5 Ὦ αὖοι οἶΠπθ αυτος νοτ]Ἱατ): Υοῦ αξει Υ | 
προς σε -- προς σε (1. 16) Υ. πνοβοπί]οἩ εὔοπβο Ῥὸ, (εϊ]νγοῖδο Ε” Β 1: 

» ΝΙ 1Τ. εκελευσεν ΝΤ, (ἱμδδίί): επετρεψεν Ῥ2 Ρ2 ον, επεστρεψεν Απι- 

ῬΗ]. { 18. δεθηναι Ὑ: δεηθηναι Ν΄ 90. προς τον -4π. Υ ω: «πολλωνιδη 

Ν Ρ2 Ρὸ Β | 31. περιτιθεσθω Υ Ρ35: τεθεισθω Ν. περιτειθεσο ΕΣ ο δὲ 

η. επετρ. Ὑ 1: ελογισατο δε ο ηγέμων οτι παντως λυσαι αυτον ὕελει 

της µαγειας και ἐπετο. Ν, καν ο. ελογισατο καθ εαυτο λεγων οτι κτλ. 

(πο Ν τα. 4ποἩ Β) Ρὸ, ο δε ηΥ. λογισαµενος λυσιν (Αἱ6) αυτον ὅελει της 

µαγιας επετρεψεν 2 
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λαβὼν Ἰωάννης χάρτη» καὶ μέλαν, ἔγραψεν ἐπιστολὴν περι- 
έχουσαν οὕτως Ἰωάννης, ὁ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, τῷ πυθωνίῳ πνεύµατι, τῷ οἰκοῦντι ἐν πολ- 
λωνίδη τῷ ῥήτορε' παραγγέλλω σοι ἓν ὀνόματι πατρὺς καὶ υἱοῦ 

καὶ ἁγίου πνεύματος ἐξελφεῖν ἀπὸ τοῦ πλάσματος τοῦ Φεοῦ 

µου καὶ µηκέει εἰσελὼεῖν ἐν αὐτῷ, ἔξω δὲ τῆς νήσου ταύτης 
5 

σε κατοικεῖν, µόνον μὴ εἰς ἄνθρωπον, ἀλλ’ εἰς τόπους ἀνύδρους. - 

ἐγὼ Ἰωάννης ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρωύέντος 

ἐπιτάσσω σοι τῷ πνεύματι τῷ πυθωνίῳ οὕτως ποιεῖν. δεξάµε- 

νος οὖν ἐγὼ τὴν ἐπιστολὴν παρὰ Ἰωάννου ἐπορεύθην ἐν τῇ 
πόλει, ἓν ᾗ ἦν Απολλωνίδης ὃὁ ῥήτωρ' τὸ δὲ διάστηµα τῆς 
ὁδοῦ ἦν ὡς ἀπὸ μιλίων ἑξήκοντα. εἰσελθὼν οὖν ἐγὼ ἐν τῇ 
πόλει διὰ δύο ἡμερῶν, ἀνεζήτησα τὸν ᾽4πολλωνίδην καὶ μαθὼν 

τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἦν αὐτὸς ξενιζόμενος, καὶ ἀπελθῶν πρὸς 

αὐτὸν καὶ ἐγγίσας αυτῷ, τὸ πυθώνιον πγεῦμα ἐξῆλδεν ἀπ' 

αὐτοῦ. καὶ εἶπεν πολλωνίδης πρός με τί παραγέγονας ἓν- 
ταῖθα, ἀγαδὲ μαθητὰ τοῦ ἀγαφοῦ διδασκάλου. καὶ εἶπον 

πρὸς αὐτόν: τὴν σύνεσιν τῆς ὑμειέρας σοφίας ἐξγλφον ἄναζη- 

τῆσαι καὶ αναγαγεῖν σε πρὸς τὸν σὸν συγγενέα τὸν ἡγεμόνα 

1. χαι µελαν Ὑ: µεγα (!) Ρ3, » Ν Ρ2 | εγραψεν επιστ. περιεχ. Ἡ 
Ῥ5 Τ.: εγραψφεν Ῥ2 Β (-- δε οᾶετ ουν), επεγρ. Χ | 2. Ίησου Υ Ρ2 Ι,: του 
Β, » Ν Ρ5 | δ. οικουντι Ν Ρ2 Ρ3 Β: ενοικουντι Υ | 4. παραγγελλω ΝΕ: 
Β: παραγγελω 3 Υ | 6. µου Υ: ”» Ν Ρ5 1, Β, Ραῦ2 [τεὶ Ῥ | εν αυτω 
Ύ υγ: εις αυτον Ν Ρ3 πι ς, |» Ρ2 πηΣ| εξω δε Ύ Ρὸ ο ν (-Γ και): αλλ 

εξω Ν πιὶ πιΣ [της ν. ταυτης Υ Ν: της ν. Β (πι πχ γησου), τουτου και 
Σς Ρ3 | Τ. σε Ύ πι2 (ειναι σε): ῦ» Ν Ρ3 πῖ γο| µονον Υ Ρὴ: και Ν | 
8. εγω --- ποιειν Υ εἲ 1, (εἰ Ίαες ερο «ο]μαππες ἐνί ργαεοἰρίο ἐπ πιοπεπε 

βαποίαε ἐγηέαέίς): ὸ» Ν Ρ3 Β | 10. την επ. π. Ιω. Ὑ: πι την επ. Ρ2 ΕΒ, 

τα γραμματα Χ Ρ”, Ἰαπο ερἰείοῖαπε Ἰ, | 11. εν η Υ Ρ2: οπου Ν, ενδα 

(οπε εν τη πολει) 2 Β]| ο ρητωρ -- ην Υ Ῥ3: ην γαρ διαστηµα Β οἳ 
ας ΣΝΙ1. ως Υ Ν: ”» Ρ3 Β Ι. | εξηκοντα Υ Ν Ρ5 1,: εξ Β | ουν εγω 

Υ Ρ:: δε Ν | 19. δυο ηµερων ΧΝ Ρ3 Τ,: µιας ηµερας Υ | 14. τον τοπον εν 
ω ην αυτος Ύ Ῥ5 (Στον τοπον): οπου ην Ἀ | και απελθων Υ Ρ:: 

απηλθον Χ | 15. και εγγισας αυτω Ὑ (Ροβετίεῦεη αυτον): και ευθεως 

Ν Ἐ’ (ομπο και), και αμα τω εγγισαι µε αυτον (1) ευθεως Ρ3 οἳ Β, 
δίαξίπι ιέ αορεςί . | 11. αγαθε --- διδασκαλου Υ Ρ2Ρ: (πιΣ ν αὓει αγαθο- 
τερου, 6 πιὶ 0ἨπΠθ αγαθε): µαθητα του ευεργηµενου (1) διδ. Ν., ὅοπε 
ἀἰδείραῖε Ὀεπέρηιεκίηεέ πιαρίαέτί 1, | 18. υµετερας Ν Ρ3: ηµετερας Υ | εξηλθον 
αναζητ. Υ Ε:: παρεγενοµην ζητησαι Ν, προς αγαζητησιν (της σης σοφιας) 

... Β | 19. αναγαγειν Ὑ: αγαγειν Ῥὸ, απαγαγχειν Ν | συγγενεα 

10 



ος ο ασε 

καὶ εἷς τὸν οἶκον πρὸς τὸν σὺν πατέρα. ὃ δὲ ᾽άπολλωνίδης, 

τοῦ πνεύματος τοῦ ἀκαφάρτου ἐξελφόντος απ αὐτοῦ, ἐγένετο 

ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων καταστάσει. καὶ εὐθέως ἐπέτρεψεν 
ἑτοιμασθῆναί µοι ἐποζύγιον καὶ τὸν ἑαυτοῦ ἵππον ἔτοιμον γὲ- 
νέσθαι, καὶ ἐξήλθαμεν ἐπὸ τῇ ὁδῷ ἡμῶν. καὶ εἰσελφόντων 

ἡμῶν ἓν τῇ πόλει ἠρώτησέν µε πολλωνίδης λέγων’ ποῦ κατα- 
"μένει ὃ σὸς διδάσκαλος; καὶ εὖτον αὐτῷ, ὅτι δυσὶν ἁλύσεσιν 
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αὐτὸν δήσας ὃ ἡγεμῶν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς δεινοτάτην φυλακήν. 
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ᾽πολλωνίδης οὐκ εἰσγλώεν εἷς τὸν οἴκον 
αὐτοῦ οὐδὲ συνέτυχέν τινι τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἀλλὰ Λλαβών µε 

ἐπορεύθημεν ἓν τῇ φυλακῇ, καὶ διακρούσας τὰς Φύρας, εὐθέως 
ᾖνοιξεν ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἴδων τὸν πολλωνίδην πεσὼν ἐπὶ 

τὴν γῆν προσεκύνησεν αὐτόν. καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν πρὸς 
3 .... [ὸ 5 ΡΜὶ -- 3 , η Γ] 

Ἰωάννη», ἰδοὺ ἦν ἐπὶ γῆς ἐρριµένος καὶ ταῖς δυσὶν ἀλύσεσι 

δεδεµένος, καὶ πεσὼν ᾿πολλωνίδης ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησε 

τὸν Ἰωάννην. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτῷ' ανάστα τέκνον, ὃ Φεὸς 

εὐλογήσει σε. καὺ ἀναστὰς ὃ ῥήτωρ ἐκούφισεν τὰ σίδηρα ἀπὸ 
κω 3 / 9 η ο... κ δε. / 2/ι ὡ 

τοῦ Ἰωάννου, καὶ Λλαβὼν αὐτὸν ἐξήλθαμεν ἔξω τοῦ δεσμω- 

τηρίου. καὶ εἶπεν ᾿“πολλωνίδης τῷ δεσμοφύλακι' ἑάν τις σοὶ 
εἴπη περὶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου, εἰπὲ αὐτῷ, ὅτι ᾽4πολλωνίδης 

4. πρ. τον σ. πατ. Υ Ἱ, 5 (-{Γ και προς παντας τους σους): Βαν 

4θββ6ηΏ αποκαταστησαι Ν | 2. του ακαθαρτου Υ: 3» Ν Ρ5 Β (του δε δαι- 

μονος), ἄεπ Ρ8Ἠπ6π Ραίσ }» Ρ2 Τι] εγενετο --- χαι ευθεως ΥΝ: Σ Ρ5 | 
8. επετρεψεν Ἑ: υπεστρεψεν Ἡ, εκελευσεν Ν Ε5 4. µοι Ὑ: και εµοι Βὸ, 

έµοι µεν π1 νο, εµοι Ἠἱπίθι υποξ. ππὸ, » Ν | και τον Υ Ρ): Σ Ν, αυτω 
δε ιππον Β | ετοιµον γεν. Υ Β5: ευτρεπισύηναι Β, ο» ΧΙ ὅ. εξηλδαµεν 
-- ημων Υ: εξηλθοµεν πορευοµεγοι Ὦ3, ωδευσαµεν Χ, 308 αἆ {εν αεοῖη- 
αἴπιις Ἰ, | ϐ6. εν τ. πολει ΥΕ2ΒΙ,: την πυλην της πολεως Ρ5 Ν | «Απολλ. 

Υ1: Ν Ρ5| 7. σος Υ οἳ 1, (πιαρίθέγὺ πεί): »δ Ν Ρὸ Β | Υυσιν -- 

φυλακην Ὑ: ο ηγεµων δυσιν αλυσεσι (8οψείέ αποἩ Ῥὰ, 48πη αυτον ὅδησας 

εβαλεν εις φυλ.) κρατει αυτον εις την φυλακην Ἀ | 10. ουδε (ουτε Ρ5) 

συνετ. τινι (τινα Ῥ3) τ. ιὸὃ. αυτου Ύ Ῥὸ ο Ἡ: ΣΝ | 11. διακρουσας 
Ν Ῥ5: διακρουσαντος αυτου Ὑ, 818 1, (ριϊδαπέέ ἐὲέ ειςίος εατεεγίδ αρεγι) 
]άβδί αἰοῖ πἰοΠίβ 8ΟΠΙΘΑΒΕΠ, ἆἃ αποἩ Ίθοπο Ἰᾶτίθτο ΤΑ 5ο βεπιαῖϊηί Ιδί 

19, τον Απολλ. Υ Ν: οτι «4πολλ. εστιν Ὦ3 οἳ 1, | πεσ. επι τ. γην Υ: πεσ. 

επι προσωπον Ρ3, » Ν | αυτον Ν Ρὸ: αυτω Υ | 19. εισελδοντων --- ειπεν 

1. 16 Ν, ἄλπ]σ] Ἐ5 (ελΦοντων .. . ην αυτος ϱίφεις κ. δεδ. ταις ὃ. αλ. 

χ. ευθεως -4π. πεσων προσεκ. τον Ἰω. ο δε ειπεν): εισελθων ἀπ. προσε- 

πεσεν τω Ἰω. 0 δε αποστολος ειπεν Ύ | 17. ο ρητωρ Υ: «4πολλωνιδης Ε' 
1 ο» ΝΙ 18. λαβων Υ Β5: παραλαβων Ν| εξηλθαµεν Υ: εξηλδοµεν Ν, 

εξηλθεν Ῥ5 | εξω Υ Ῥὸ:ι απο ΝΙ 19. τις Ῥὸ5 (ας 18: αποἩ ἄετ Θίπη Υοηῦ 

γλετι Υ Ν 1, | 20. εἰπη Ἰΐει Ῥὸ Ν (ἠ- ο Ίηγεµων πο 1): Ἠϊηίθι τουτου 
| ειπε Ῥὸ Ν: ερεις Υ 



οἱ «κ αὐτοῦ ΓΑΡΑὼΜΑ περὶ τῆς ου. αὐτοῦ. ὡς 

ν οὖν εἶδον αὐτόν, Ἀνέστησαν πάντες καὶ -ατδλουν αὐτὸν μετὰ 

δακρύωκ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Μύρων ὁ πατὴρ αὐτοῦ: τί 
τὸ γεγονός σοι, τέκνον, ὅτι ἀπέδρασας απὸ τοῦ σοῦ οἴκου καὶ 
ἐποίησας µέγα πένῶος τῷ πατρί σου καὶ τῇ µητρί σου καὶ τοῖς 

ἀδελφοῖς σου καὶ πᾶσι τοῖς σοῖς. καὶ εἶπεν πρὺς αὐτὸν 4πολ- 
λωνίδης' μεστὸς εὑρέφη ὃ οἶκος ἡμῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν, καὶ 

εἰσελφόντος τοῦ αποστόλου Ἰωάννου ἐν τῷ οἴκῳ ἡμῶν ἠγνοήσα- 
μεν τὰ κατ αὐτόν, καὶ τίς ὁ ἀποστείλας αὐτόν, καὶ τίς ὃ αἄπο- 

σταλείς. καὶ διὰ τοῦτο, πάτερ, ἐγένετο ἡμῖν ταῦτα, ὅπως διὰ 
τοῦ ἀποσταλέντος ἐπιγγνῶμεν καὶ τὸν ἀποστείλαντα αὐτόν. 

ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἠύρων παρὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐπείσθη αὐτῷ 

1. επηρεν Ὑ: ελαβεν Ν. απελυσεν Ρ3 1, (δο[οῖ) { λαβων ουν ηµας 

εισηγ. Ὑ Ῥ5: και εισηγ. ημας Ν | εν τω οικω Υ Ν: εις τον οικον Ρ: | 

3. αυτου Ἠϊπίθγ µητηρ ΧΡ’: ΣΥ | 9. αυτου Ἠπίει αδελφοιΡ”: ΣΥΝ ] 
αποδηµ. Ὑ: απουσιας Ν Ρ3 | αυτου Υ Ν: 4πολλωνιδους Ρ3 1 4. παντες 

δ. 

Υ Ν: απαντες Ρ.. ἨΑπτεπᾶ Ἠΐοτ Ῥ: ἀπτεβπος πας Ὑ οὖετ Ν σεΒε, ρῖοε 
2 πας] εις τον οικον αυτου (οὔεπ ]. 2) {οἰσεπάε Αὐκᾶτσιηπς: και εδοντες 

αυτον οι Ύγωγεις- αυτου εχαρησαν χαραν µεγαλην καταφιλουγτες αυτον. 

χαι καθεσθενγτων ηµων διηγησατο αὖτοις απαντα τα πραχβεντα επ᾽ 
αυτω υπο του ὅαιμονος. και οτι ηγιχα ηλθεν ο µαβητης του Ἄριστου 

πολλην καταστασιν εσχεν η Ψυχη µου και γαληνην ο ]ογισμος µου, οἱίο 

(Ξ- οἵφ) γαρ τροπω εισηλθεν εν τω στοµατι µου µελας χυωγ, τοιουτω 

τρόπω και εξη}Φεν. τοτε λεγει προς αυτον 4 αποστολος του Ἄριστου" 

Ψελεις τεκνον «πολλογιδη εδειν την ὄυναμιν του Ἄριστου. ου µονον γαρ 

χατα προσωπο» ελεγχωµεν τους ὅαιμογας αλλα χαι δι επιστολῶν τουτους 

διωκωµεν. και λαβώντην χατατου δαιμογος επιστολην εδειξενγτω Απολλωγιδη. 

ο δε αναγνους κατεσχεν αυτην χαριν ευλογιας κατ). οἳ ρ.6τ, 1Τ8ᾳᾳ. πιεῖηθΒ 

ΤεαχίοΒ. Ρίε Υετριεϊεπανπρ ἀἴεδετ Αὐκήτσειηςρ πηί ει ἵπ Β (Ὀεῖ Απιρη. 
Ρ. 27 8ᾳ. ππά εοᾱ. Οοἶεί.) πιαενί 65 νναηγδοἰοϊη]εῖ, ἆλδα ἆοτ Εεάκοιος 
Β Πίεις 5εµοπ εἴπεηῃ ρεκῆσγσίει Τεχί νοτίαπἀ. Ώευ νοἱκιᾶπάίρετεν Τοχί 

Εεῦεν Πίεγ α188ες Υ Ν Ρ) πι απο] 1, απά ἀῑο βἶαν. Νοτεῖοη { 5. και 
ειπεν Υ 1: ειπεν δε Ν Ρ3 ϱὸ προς αυτον) | 6. το γεγονος σοι Υ Ν: 

σοι γεγονε Ρ3 | απο Υ Ρ): ΣΝΙ Τ. τω πατρι -- σοις ὓ Ρ: οἳ Τ,: Ίμιν 

ΝΟΣ µεγα Χ | 8δ. και ειπεν Υ Ρή: ειπεν δε Ν | πρ. αυτον «4πολλ. Ὑ: ειπεν 

«πολλ. πρ. τον πατερα αυτου Ν, ΠΙΓ Απολλ. Ρ3 | :9. και εισελό. Υ Ν: 
εισελῦ. γαρ Ε: | 10. του απ. Ιω. τω. τ. απ. Ὦ3) εν τ. Οικω ηµων Υ Ρ:: 

τ. αποστολου Ἄριστου Χ { 11. τα κατ αυτον και Υ Ρ: Σ ΝΙ! 19. και 

ὃ. τουτο Ὑ: ὃ. τουτο ουν Ν Ρ: | ηµιν ταυτα Ὑ: ταυτα ηµιν Ν Ρ3 { δια 

του -- αυτον Υ: δι αυτου γνωμεν τον αποστειλαντα χαῑ τον αποστα- 
χεντα Ν, δια τουτου επιγνωµεν (κτλ. πο Ν) Ρ3 

Αξία οαππῖς. π] 
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ο) Ν ς μις | .] - ς! 3, 

καὺ εἶπεν πρὸς αὐτόν. καὶ εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, υἱέ µου, πο- 

ρευθῶμεν καὶ ἀναγγείλωμεν τῷ ἡγεμόνι, ὅτι αὐτὸς ἐκέλευσεν 
Δ 3 / - 9 ω ρω ο / ν ὃν ρο Ν 

τὸν Ἰωαννην ῥληδῆναι ἐν τῇ φυλακῇ κατὰ γνώµη» νωωέ διὰ 
’ .) . Ν ω - 

τὰ γράμματα τὰ ἀποσταλέντα παρὰ σοῦ. καὶ εἶπεν 4πολλω- 
Ν 8 / .͵ ως 9 ΄ 9 Ὕ / 

νίδης πρὸς τὸν Πατέρα αὐτοῦ" περὶ τούτου μηδὲν αγωνιάσης, 
/ ς/ Ν τν 9 / / 

πάτερ, ὅτι ὃ ἡγεμῶν συγγενής µου ἐσείν, καὶ πάντα ὅσα ἄν 

εἴπω πρὸς αὐτόν, ποιήσει καὶ Φελήσει. καὶ εἶπεν “4πολλωνίδης 
Ν 3 , εο, ας Ἡ / 3 Ν 9 / 

πρὸς Ἰωάννην: διδάσκαλε, εἰπὲ Λόγον αγαθὸν καὶ φώτισον 

ἡμᾶς. ὁ δὲ ἀπόστολος πρὸς αὐτόν' πρῶτον αὐτὸς ἐξήγησαί 

μοι, διὰ τί ἐγκατέλιπες τὸν σὸν οἶκον καὶ τὴν σὴν πόλιν καὶ 

ἀπέδρας. ὃ δὲ ᾿άπολλωνίδης εἶπεν πρὸς Ἰωάννην, ἡ αῑτία 

τοῦ ἀποδρᾶσαί µε αὕτη ἐγένετο" γινώσκει ὁ πατήρ µου καὶ ἡ 

µήτηρ µου τοῦτο, ὅτι τριῶν ἐνιαυτῶν ἤμην, καὶ ὡς ἀνεκείμην 
9 -. Ξ , 9 / 

ἐπὶ τῆς κλίνης, ᾖἠλῶέν τις καὶ διασείσας µε θιὐπινισέν µε, καὶ 

εἶδον αὐτόν, καὶ ἦσαν οἳ ὀφῷθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες 

καιόµεναι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ μεμελανωμένον ὑπὲρ ἀσβό- 

Λην. καὶ εἶπεν πρός µε' ἄνοιξόν σου τὸ στόμα, καὶ ἤνοιξα, 

καὶ εἰσῆλθεν διὼ τοῦ στόματος καὶ ἔπλησέν µου τὴν κοιλίαν, 

καὶ απ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐγνώριζέν µοι περὶ καλών τε καὶ 
κακῶν καὶ περὶ πάντων τῶν ἓν τῷ οἴκῳ µου, οὐ µόνον δὲ 

τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πᾶς ὁ συντυγχάνων µοι ἓν ἀνάγκη ὢν ἐμάν- 

1. προς αυτον Ν Ρὲ: » Υ | Όυιε µου Υ Ῥὸ: τεχνον Ν | 2. αυτος 
Υ Ν: ουτος Ῥὸ | ὃ. τον Ιω. Υ Ρ3 (Ἠϊπίοι βληθ.): αυτον Ἠϊπίοι βληθ. Ν | 

δ. περι τουτου Υ Ρ5 Ἱ,: '» ΝΙ 6. οτι Υ Ρὸ: ως γαρ γινωσχεις Ν| µου 
Ύ Ρὰ: ημων Ν, (Φε) ἔπμς Τε] Ἱ. ειπω Υ Ρὸ: ειπωµεν Χ | ποιησει Υ: 

ποιηση Ρὸ, ταυτα ποιει Ν | και 9ελ. Υ: ο» Ν Ρ5 | και ειπεν ἄπ. π. Ιω. 

ΎΝ: και στραφεις προς τον Ἰω. ο .4π. λεγει Ρ5 | 8. διδασκαλε --- προς Ιω. 

1. 141 Υ Ρὸ (διδασκ. πΔςἩ αγαδον, ωφελησον βΒἰαϊϊ φωτισον, τεχκνον νο 

εξηγησαι, απεδρασας εις ἑτεραν πολιν Αα απεδρας) 1, (εἶπαὮ ψο Ῥὸ): 

ΤΝ | 19. εγενετο Υ Ρ2: εστιν Ν | γινωσχει Υ Ρ5 (-- και) πηδ: γιγνωσχει 

Ν | 18. τουτο Υ Ρὲ: » Ν | οτι τριων -- διασεισας µε Ἡ οἵ Ἱω: Ρἱ8 αλινης 

εΏθπβο Ν (4οσ] ἂν ἐκείμην) ἆππΏ µου υπνω βαθει κατασχοµενος παρεστη 
μοι τις ανθρωπος εις τα αριστερα µερη τῆς κλινης και σεισας οἳ πηῦ; οτι 
οτε ηµην επι της χλινής µου κχειµεγος και υπγωτων παρεστη µοι ανθρω- 
πος εις τ. αριστ. µερη της χλ. µου και διασεισας µε Ε3 | 15. και ησαν --- 

ασβολην Ἡ Ρὸ (ΠΠΣ΄ωσ Αἰαίί ωσει Ἱ. σαπρι» [βίο] Ἰϊπίου ασβολην) οἵ .: 

μεμελανωμεγον υπερ ασβολην σαπρην ουτιγος οι οφῦαλμοι ως λαμπ. καιομὲ- 

ναι ησαν Ν | 17. ειπεν Ύ Ρὰ: λεγει Ν | ηνοιξα και Υ Ῥ5δ: ως ηνοιξα Ν | 
19. εγνωριζεν Ύ 5: εγνωρισεν Ν | καλων τε κ. κακ. Υ Εὺ:ι κακων και 

καλ. Ν | 90. τω οικω µου Ὑ: τ. οι. ημων Ῥὸ Τι, οικω Χ | 21. τουτο Υ Ν: 

» Ρ5δ | µοι Υ Ν: µε Ρ5 



τὴν αἰείαν τοῦ πράγματος παρ ἐμοῦ. ὡς οὖν ἦλθες ἐν 

τῷ οἴκῳ ἡμῶν, εἶπεν ἐκεῖνος πρός µε' ἔξελθε ἔνθεν "4πολλω- 
Ψίδη, μὴ κακῶς αποθάνης' οὗτος γὰρ ὃ ἄνθρωπος μάγος ἐστὶν 

καὶ ζητεῖ σε θανατῶσαι. καὶ εὐθέως ἐξῆλθον καὶ κατεδίωξέν 
με ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ οὐκέτι ἔασέν µε ἐπιστρέψαι, ὃ 

΄ ι.] 3 αι) / .) ΄ Ν Ὕ ΄ 

λέγων πρός με ὅτι εἰ μὴ Ἰωάννης ἀποφθάνη, σὺ οὐ ὀύνασαι 

τὸν οἶκόν σου οἰκῆσαι. καὶ ἐπηρώτησα τὸν καθαρώτατον Κύνωπα 
καὶ αὐτὸς ταὐτά µοι εἶπεν. καὶ ἐλφόντος τοῦ σοῦ μαθητοῦ 
ἓν τῇ πόλει, ἓν ᾗ ἤμην οἰκῶν, ὡς εἶδον αὐτόν, [τῷ τρόπῳ ᾧ 
εἰσηλῶεν ἓν τῇ κοιλίᾳ µου, οὕτως καὶ ἐξῆλῷεν ἀπ ἐμοῦ, καὶ 19 

.εὐθέως πολλοῦ βάρους ἐκουφίσθην καὶ πολλὴν εὐθύτητα ἔσχεν 

ὁ λογισμός µου καὶ ἀγαθὸς ἐγενόμην περὶ τὸν σὸν µαφητήν. 

καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς 4πολλωνίδην' θέλεις ἰδεῖν τὴν δύνα- 

μι» τοῦ ἐσταυρωμένου, τέκνον ᾽πολλωνίδη; τὸ εἰσελθὸν ἓν τῇ 
κοιλίᾳ σου πνεῦμα Πύφωνος ἦν. καὶ ὥς ἤλφαμεν ἐν τῷ οἴκῳ 15 
σου, ἵνα μὴ διωχθῆ παρ ἡμῶν διὰ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ἐδίωξέν σε ἀπὸ τοῦ σοῦ οἴκου. ἄκουε δέ, τέκνον, οὐ µόνον 

ἐλέγχομεν ἡμεῖς κατὰ πρόσωπον τοὺς πονηροὺς καὶ ἀκαφάρτους 

1. ηλδες Ὑ: εισηλδες Ρ3 Ἡ,, εισηλθεν 0 αποστολος του Ἄριστου Ν | 

Ἱ εν τω οιχω Ἡ: εις τον οικον Ν Ρ3 (ὃς προς ηµας) | 2. εχειγος Υ Χ: » 

ο Ε: { ενθεν Ὑ: εντευθεν Ν Ρ3 | 4. σε θανατωσαι Ν Υ ιἶῇετ αὓΌετ Ὀπο]- 

βἰᾶυ]ο] ζητησαι Θανατωσε): 8ανατωσαι σε 3 | εξηλθον και ΥΝ: 2ΕΡ5 

5. εξω Υ: τησδε Ν Ρ:2 βαοηπ]άτίς | ουχετι Ύ Ῥ2: ουκ Ν | εασεν Υ Ν: 

ειασεν Ῥ: [6. ει Υ: εαν Ν Ρ5 []ω. Ύ Ῥ:ο Χ Ν[ου δυν. ει Υ : Υοτ 

οικησαι Ῥ3, ΙΗπίει οικησαι Ν | Τ. τον Ύ Ρ): εις Ν | σου Υ ΧΝ: σον νος 

οικον Ῥ3 | και επηρ. Ν Ρ’: επηρ. δε και Ὑ | καθαρ. Υ Ν: ο» Ρ5 1, | 

ταὐτὰ (ρεεεἰτίεῦεη ταῦτα) Ύ Ν: τα αυτα 3 | 8. µοι ειπεν ὓ Ν: και 
απηγγει]ε µοι νΝΟΤ χαι αυτος Ρ5 | και ελῦ. ΝΡ2: ελθ. δεΥ | σου µαδ. Ν Ρ3: 

µαῦ. σου Υ | 9. 4. Σπεϊίε εν Υ Ρ:: ΣΝ | οιχων Υ Ρ: » ΝΙ|αυτον Υ Ρ:: 

ευδθεως -ἵ- Ν Ι τω τροπω ω εισηλθεν Ἡ Χ: το πρωτον εισελβοντα 3 | 
10. απ᾿ εµου Υ Ρ:: Ναί αδίιμα, Ἐαπκί 1: 5 Ι8έ εἶπ ἄοβείζ ἆοτ 

Τεπ{εὶ παπά ἄεβρεπρίετ; πο δἷα Ἱετεϊηραβδελ]Πρ{ι, 4αἃ πιᾶβδθεη 

5ἱς ἨΙπατβ [| ευδεως Υ ἩὮ: |» Ν Ρ5 | 11. ευθυτηταν Υ | 19. και ειπεν 

ΎΥ: ειπεν δε Ν Ρὸ | την Υ Ρ2 (4. οῦεπ τα Ρ. 6ὅ, 4) Ρ358Β: »Ν | 

14. εσταυρ. Ὑ Ν Ρ3 Β: Χριστου Ρ2 | τεκν. ἀπ. Υ Ρὰ: τεκνονν, ο» Ν 
Ρ2 Β| εν τη χοιλια Ὑ Ρ": εις την κοελιαν Ν | 195. ηλθαμεν Ἡ: ηλβομεν 

Ν, εισηὶλθοµεν Ρ5 | 16. δια τ. δυν. Υ Ρ3 1, (ρεν οἰγέωίεπι): τη ὄυναμει 
Ν | Τησου Χρ. ΥΎ Ἰ,: του Χρ. δια τουτο Ν Ρ3 | 1Τ. σου οικ. Ἡ: οιχ. σου 

Ν Ρ5 | δεΥ Ν: - Ρ2 | τεχνον Υ Ν (4ἴ6βει αἰ]οῖπ -- και φρασω σοι 

οτι) Ὦ (πωπε αιέεπι Π1ἱ πι): τεκνον 4πολλωνιδη 3 | ου -- προσωπον 

Ύ: ου µόνον κατα προσ. ηµων ελεγχ. Ν, ηµεις ου κατα προσ. ελεγχ. Ρ3, 

ου µονον γαρ (ηµεις -- Β) κατα προσ. ελεγχ. Ρ3 Β | 18. και ακαδ. Υ Ρ3 

οἳ 1,: ΄Σ Χ, τους ακαθ. ΟἴΠθ πονηρους Ἑ, ης τ. δαιμονας 2 

ϱ Ἡ 
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ως Ν ὧν 

δαίμονας διὰ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Φεοῦ ἡμῶν, 
ο Ν 9 3 3 .ω ΄ 2 .ω / Ὕ ι) / 

ἀλλὰ καὶ δι ἔπιστολῶν τούτους ἓν τῇ δυνάμει αὐτοῦ διώκοµεν. 
9 Ν 3 Ρ] - / 2 / Ν μ) 9 Ν 

καὶ Λαβῶ» παρ ἐμοῦ Προχόρου Ἰωάννης τὴν ἐπιστολὴν τὴν 

σταλεῖσαν κατὰ τοῦ πυθωνίου πνεύματος, ἔδειξεν τῷ πολλω- 
νίδη. καὶ Λλαβὼν ᾽πολλωνίδης καὶ ἀναγνοὺς ἐκράτησεν αὐτὴν 

3 ς - 9 ᾽ υ κ / 3 αν 9 ΄ 9 

παρ Σαυτῷ; καὶ Λλαβῶν τὸν Ιωάννην καὶ ἐμὲ καὶ Ἰύρωνα τὸν 

πατέρα αὐτοῦ καὶ τοὺς 'ἀδελφοὺς αυτοῦ, ἐπορεύθημεν πρὸς 
Δ ς / Ἂ τρρη ὁ α - / ς! 

τὸν ἠγεμόνα, καὶ αἀνήγγειλεν αὐτῷ ᾽πολλωνίδης πάντα ὅσα 

ἔπαθεν παρὰ τοῦ πυθωνίου πνεύματος καὶ τὰ αγαθὰ τοῦ 

ἐμοῦ διδασκάλου καὶ μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ. ακούσας δὲ ταῦτα 
ὁ ἡγεμὼν καὶ αὐτὸς προσεκλίῷη πρὸς ἡμᾶς καὶ πάνυ ἠγάπησεν 

Δ 2 / 9 3. τὴ Δ ω ς ΄ 1/ .) τὸν Ἰωάννην. καὶ ἐξελφόντες απὸ τοῦ ἠἡγεμόνος ἠλθομεν ἐν 

τῷ οἴκῳ ἸἨἩύρωνος. ὑπολαβὼν δὲ Ἰωάννης ἤρξατο απὸ τῶν 

Φείων γραφῶν διδάσκων πάντας τοὺς ἓν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος. 

κατηχηθέντες δὲ απὸ τῶν «φείων γραφῶν παρεκάλεσαν τὸν 

Ἰωάννην φωτίσαι αὐτούς, καὶ διδάξας αὐτοὺς τὰ περὶ πατρὸς 
καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ἐβάπτισεν πάντας τοὺς ἓν τῷ 

οἴκῳ ἠΜύρωνος καὺ ἦμεν παρ αὐτοῖς. 

Ἡ οὖν γυνὴ τοῦ ἠγδμόνος δυγατὴρ οὖσα Μύρωνος ὧς εἶδεν, 

ὅτι ὃ πατὴρ αὐτῆς καὶ ἡ µήτηρ καὶ οἳ ἀδελφοὶ αὐτῆς τῷ 

Ἀριστῷ ἐπίστευσαν», εἶπεν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς: ἰδοὺ δὴ ὁ 
οἶκος τοῦ πατρός µου ἐπίστευσαν πανοικὶ τῷ ἑσταυρωμένῳ, τῷ. 

1. Ίησου Υ: του Ν Ρ5 του Όεου ηµων Υ: ὸ» Ν Ρὸ | 2. δι Ν Ρ3 Ρ5 

Β: δια Υ | διωκοµεν Υ Ῥ2 Ρὸ Ἑ: φυγαδευοµεν Ὑἱ ὃ Προχορου Υ: 
Ν Ρὸ Τ, | 4. σταλεισαν Υ ν: αποσταλεισαν πι, πεµμφθεισαν Ν Ρ5 πι! ο, 

ο Ῥ2| 8. κ. λάβων Απολλ. Υ: » Ν Ρὸ2 Ρ3 Β| 6. παρ εαυτω Υ Β: » 

Ν οίο. | και εµε Υ 1: ο» Ν, ΠΙΝ τους γονεις αυτου Ἐ2, τον τδιον πατερα 

(1η τους γονεις) και τους αδελφ. αυτου κ.ηµας Β | 8. 4πολλ.Υ: ΣΝ οἵο, | 

9,παρα Ν Ρ3: υπο Ν | του εµου διδ. Υ 5: Ιωαννου Ν | 10. και µαθητου 

Όπου Χρ. Υ: νἰθ]εἰοΏί Ι88 Ἰ, και µαύητου αυτου, ο» Ν Ε5 | 11. προσε- 

χλιη Ν Ρ5 (--κλη---) ο Ι, (οαρίίο ἐποϊύιαίο): παρεκληθη Υ. προσεκολ- 

ληθη Ἑ, προσετεθη Ῥ2 | Ίγαπησεν τ. Ιω. Υ: ηγαπα τον εµον διδᾶσκαλον 

Ν, ἀιἰεαίέ «Ἰοαπποεπι Πιαϱἰδέγιι Πιειηι Ἱι | 12. απο Υ: εκ ΝΙ| εν τω οικω 

ΤΜ. Ὑ: εις τον οικον Μ. και ηµεδα εκει Ν | 18. ηρξαο Υ Ἡ: ΣΝ] 

14. διδασκων --- φωτισαι αυτους Υ: παρεκαλει αυτους οπως βαπτισθωσιν 

Ν ομπο ΒήΠίσο Ίπ:ἆθη απάστη Ζδιρεῃ | 17. παντας Ὑ: απαντας Ν, πα- 
γοικι ΡΣ | 18. ηµεν Ὑ: ηµεθα Ν | 19. Φυγατηρ ουσα Μ. Υ 1, οἳ 3 
(υπειρχεν 9 υγατηρ του Ἰυρωνος και}, Ώεῖπαλ εΏεπδο Β: ΣΝΙ ως Ν: 
δε -ἵ- Υ | 20. οτι --- επιστεύσαν Ὑ οἳ Ἱ,: τον πατερα αυτης πιστευσαντα 

χαι παγτας τους εν τω οικω ΝΙ 21. δη -- πανοικι Ὑ: ο πατηρ µου πα- 

γοικι επιστευσεν Ν, ολοτελως (παγοικι 5) ο οικος του πατρος µου επι- 

στευσεν {--σαν ο π12) Β Ρ5 

οκ ας πο σον νο μον --.... 



"ὑπὸ Ἰωάννου κηρυττοµένῳ, Φέλησον οὖν καὶ αὐτὸς πιστεῦσαι, 
ὅπως καὶ ὁ οἶκος ἡμῶν δοξασθῇ σὺν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός µου. 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν «αυρέντιος ὁ ἡγεμών' ΧἈρυσίππη, ἐφ᾽ 
ὅσον εἰμὲ ἐν τῇ ἀρχῇ ταύτη, οὐ δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι. καὶ 
εἶπεν Χρυσίππη πρὸς αὐτόν: ἐν τῇ ἀρχῇ ταύτη μᾶλλον ὑπάρ- ὃ 
χω» περισσοτέρως δύνασαι ἡμῶν εἶναι τεῖχος πρὸς τοὺς διώ- 

χοντας ἡμᾶς καὶ τὸν διδάσκαλο» ἡμῶν Ἰωάννην. καὶ εἶπεν ὁ 
ἡγεμῶν πρὸς αὐτήν' γίνωσκε, γύναι, ὅτι ῥδελυκτή ἐστιν ἡ ὃν 

Θρησκεία τῶν Χριστιανῶν οὐ µόνον ἐν βασιλεῦσιν, ἀλλὰ καὶ ν. 

πᾶσιν ἀνθρώποις. ἐὰν οὖν βαπτισθῶ καὶ ἔσομαι περιποιού- 10 
µενος τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου καὶ Ἰωάννην καὶ πάντας τοὺς 
πιστεύοντας τῷ Χριστῷ, γενήσονται διχοστασίαι καὶ σχίσµατα 

πολλὰ καὶ ἀπολλύμεβα πάντων συναχθέντων ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ 

κατακαύσουσιν ἡμᾶς πυρέ, ἢ πορεύσονται πρὸς τὸν βασιλέα 

«καὶ αὐτὸς τιµωρήσεται ἡμᾶς. ἐὰν δὲ ἔσωμαι [ἐν] τῇ προτέρᾳ 15 

αγωγῆ, προσποιήσοµαι μὲν τὸν Ἑλληνισμόν, οὐκ ἔσομαι δὲ 

ἀντεχόμενος αὐτοῦ, ἀλλ ἔσομαι φυλάττων τὰς ἐντολὰς τοῦ 
Ἀριστοῦ καὶ ἐπικεκαλυμμένως περιποιοῦμαι πάντας τοὺς πι- 

1. πιστευσαι 1, (αρίο εγᾳο ιὲ εγεάαπιιβ): κυριε µου Ν, » Ρ58 ] 

ὃ. και -- αυτην Ὑ: ειπεν δε Ν Β | Ἄρυσιππη Ὑ: προς την γυναικα 
αυτου Ἄρυσιππην Ν Β Ρ2 (Ἄρυσ. τ. γυν. αυ.) | εφ οσον Ν Ρ2 Β: εως 

δαν ὓ | 4. και ειπεν Χο. Ὑ: ειπεν δε Χο ΝΙ 5. εν τη -- υπαρχων Υ: 

χαι µαλιστα Οντος σου εν τη αρχη ταυτη Ν, και µαλ. εν τη αρχη ων Β | 

6. ημων Ὑ: ηµιν Ν | Τ. ηµων Ὑ: ηµιν Ν | και ειπεν Υ: ειπεν δε Ν | 
9. εν Ὑ: παρα Ν (Β Ὀαῖ δοπβδΗρετ ΑὈγγεϊεμαπηπσ παρα πασιν) | 10. πασιν 

Ύ: παρα Χ ΝΙ βαπτισθω Ν Ρ3: εγω πεισθω Υ | ΤΙ. και ἴωαννην Υ: 

χαάῑ τον ηµετερον {-- οικον και τον ΧἈ) Ιωαννην Ρ5 ΝΙ 19 και απολλυ- 

µεῦδα -- κατακαυσουσιν (ρεβεμτίεθεη ---σωσιν) Ν: χαι αποφαγουµεῦα 
παντες η χαταχαυσωσιν Ύ. ει συναχΏεντες οἱ λαοι εµπρησωσιν Ρ3, και 

συναχδεντες (συναχθωσιν ν, συναχθησονται Πῃ2) επι το αυτο (εν το αυτο - 
χαι ν, και -ἴ- πι") κατακαυσωσι» (--σουσιν οπιΣ} Β | 14.η πορευσονταί -- ημας 

Ύ: η και προς τον Καισαρα πορευδεντες ενγτυχωσι {(-ί- τα πι! καθ ηµων 

Β, η ειπωσιν τω βασιλει και ο βασιλευς τιµωρησηται ηµας Ν | 18. εαν 

δε εσοµαι Ν΄: εαν η µι { ειµι} Ὑ, αλλ εν τη προτερα διαγωγη εσοµαε 

προσποιουµενος τον ελληγισμον και λεληδοτως προσποιουµαι (π13, προσ- 

οιχειουµαι ο πι) παντας τους τω Χριστω πεπιστευκοτας (πι 6, παντων 

των Ἄριστιανων πι”) κτλ. Ἑ, αλλ εσοµαι µεν εν τω χρυπτω περιποιου- 

µεγος τον Χριστιανισμον, εν τω φανερω δετον Ελληνισμον Ρ3, ῑε βοπάες- 

Ὀατβίεην Μιανγοτείᾶπάπίςςε 1, | εν απς5 Β ετρᾶησί: ΣΥ ΝΙ 16. εσοµαι Χ: 

εασοµεν Ὑ | 1Τ. αλλ -- παντας Ν (αεί ν, ἀἄει αλλ’ », ἆβπηπ φυλαττων 

µυστικως... Επιχεχρυµµενως αντέεχοµενος των Χριστιανων): αλλ’ εσοµαι . 

πεπιποιουµεγος απαντας Υ. 8. Πυτίρεπα σα Ἱ. 15 ος 



ὁ- ΦΥ, 

στεύοντας τῷ Χριστῷ, καὶ μετὰ τὴν πλήρωσιν τῆς ἀρχῆς ταύτης 
Π Ν δα Δ Λ Ρ] - 

΄ενήσομαι τέλειος Χριστιανὸς καὶ ἔσομαι τὸ λοιπὺν ἓν τῷ φα- 

ο] 
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νερῷ. σὺ οὖν τὸ τέκνον σου Λαβὲ καὶ εἴσελθε εἷς τὸν οἶκον 

τοῦ πατρός σου, καὶ διδάξει σε Ἰωάννης καὶ τὸν υἱὸν ἡμῶν καὶ 

φωτισάτω ὑμᾶς, καὶ ἐσόμεθα φυλάττοντες τὰ τῶν Χριστιανῶν. 

βλέπε οὖν, γύναι, μὴ καταφρονήσης ἑνὸς τῶν Λαλουμένων σοι 
κ 9 ’ ) Ν ο ο Β 9 3 -ω Ν / {ν ες παρὰ Ἰωάννου, αλλὰ μηδὲ ἐμοὶ αναθῇ τὰ μυστήρια, ἃ ἀναγ- 
-ω ς/ μνρ / / 

ελεῖ σοι, ἕως ἂν γένωµαι Τέλειος Χριστιανός. εἰ γὰρ ὁ νόμος 

ὁ ἑλληνικὸς τιμωρεῖται τὸν αποκαλύπτοντα τὰ μυστήρια τῶν 
Φεῶν, πὀσῳ μᾶλλον ὃ νόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ κηρυττόµενος διὰ 
Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου αὐτοῦ. βλέπε σεαυτήν, γύναι, καὶ 

τὸν υἱόν σου τὸν μονογενῇ ἡμῶν καὶ γλυκύτατον. ἀκούσασα 

δὲ ταῦτα ἡ ΧἈρυσίππη παρὰ τοῦ ἡγεμόνος εὐφέως ἀνέστη καὶ 
3, Ν ον αν ο ) 9 ων / ον 
ἔλαβεν τὸν υἱὸν αὐτῆς καὺ ἐπορεύθη ἓν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος τοῦ 

πατρὸς αὐτῆς, καὶ εἰσελθοῦσα προσεκύνησεν πρῶτον τὸν Ἰω-- 

ἄννην, ἔπειτα τὸν πατέρα αὐτῆς καὺ τὴν μητέρα, ὁμοίως καὶ 

τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς, καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς αὐτήν' τίς ἡ 
3 ὸ « / ΔΝ κά - { ς Ν 

αἴτία, δὲ ἣν παρεγένου πρὸς ἡμᾶς, τέκνον Χρυσίππη: ἤ δὲ 

πρὺς αὐτόν' τούτου χάριν, διδάσκαλε, παρεγενόµην, ὅπως δο- 

4 και µετα Υ Β: µετα δε Νν | 2. τελειος Υ Β2γ: τελειως Ν, φανέερως 

τελειος Β [το ἵΥ: Σ ΝΙΣ. σου Ὑ: ημων ΝΡΒ Τ, αι αἶ]ος απιφοβία]ίοπάθ 
Ῥ2 αΐ ρ]αίοῃ παςηἩθγ λαβε συν του τεχνου (1) σου το λουτρον της αφύαρ- 

σιας | 4. διδαξει σε Υ: διδαξατω υµας Ἀ | καιτ.υ. ημων Υ: ΣΝ| 
δ. εσοµεθα Ἡ: εσεσθε Ν|Ι των Ἄριστ. Ὑ: προς τον Ἄριστον Χ | 6. βλεπε 
ουν Ὑ: βλεπε δε Ν Ἑ, και βλεπε Ὦ2 | λαλουμενων Ν: λεγοµενων Ε2 Β, 
λαλουντων Υ | 7. ανάθη Υ Νο, αναθηι Απιρῤηιι, πασοἩ πι τη (9): αναθης Ρ3, 

Άαρρησης τι των µυστηριων ατλ. ν | 9. ο νΟΙ ελλην. Ἡ Ῥὰ ν (4ου αἰ]οῖη 
νοη ἄεπ Ἠδαβ. νοη Β ἀἱ6βεηῃ βαίζ Πα): » ΝΙ 10. ποσω Υ Ρὸ Υ: πολλω 

Ν|ο χήρυττοµενος -- αυτου Ύ Ρὸ: (του µεγαλου Όεου) του υπο Ιωαγνου 

χηρυττοµενου ν, Σ ΝΙ 11. βλεπε σεαυτην Υ Ρ2: βλετε (Βἱ0) ες σεαυτην 

Ν | 19. σου Ν Ρὸ: ηµων Υ | ημων Ν: Σ Ρὸ Υ | και γλυκ. ΝΡΟ: ΣΥ | 
18. ταυτα Ἠΐοι Ὑ: Ππίοι Ἄρυσ. Ν, Σ Ρὸ | του ηγεµονος Υ: αυτου Ν, 
του ανδρος ΠΠ, τ. αγδρος αυτης ὁ Ὑ, τ. ἴδιου ανδρος ΠΙΙ | ανεστη και ελ. 

Ύ οἳ ν (ανεστη χαι παραλαβουσα) πι (εγερθεισα παρελαβε): ελαβεν νΟΥ 

ευθεως Ν | 15. πρωτον Υ νυν: ἀβταιδ νεινάετρὺ εισελθουσα προς (6, προν 

Απιρῤη.) Ιωαννην προσεκυνησεν αυτω ϱ πι] πι, Σ Ν| 16. τ. πατερα --- 

αδελφους αυτης Υ ν (» ἆαβ Ἰθίσίθ αυτης), Ἀλπ]ο] π17: τους γονεις Ν, 

επειτα τους γονεις αυτης χαι τους αδελφους ο, Ἠϊθᾶοει απάςΘτΑΒ τη! | 17.και 

ειπεν Ἰω. πρ. αυτην Ὑ: ειπε δε πρ. αυτην Ιω. Ν Β (αυτη ο) | 18. παρε- 

γενου Ν ΡΣ Β: παραγεγονας Ὑ Χρυσιππη Υ Ν. ΣΡ21 Β| η δεΥυ: 

ειπεν δε Ν | 19. παρεγενοµην Ν Β (113 εγενοµην): παραγεγονα Ύ | οπως 

-- µου Υ: ινα δοξασθη ο οικος µου µετα του πατρος µου και συν του 



ο 

τούτφ καὶ τοῦ ως σου καὶ τοῦ υἱοῦ σου καὶ παντὸς τοῦ 
οἴκου τοῦ πατρός σου. καὶ πεσοῦσα Χρυσίππη ἐπὶ τὴν γῇν 
προσεκύνησεν τῷ αποστόλῳ τοῦ Χρισεοῦ καὶ εἶπεν" διδάσκαλε ὃ 
ἀγαθέ, δὺς καὶ ἐμοὶ τὴν ἐν Χριστῷ σφραγ]δα, ὕπως συν- 
ο ωύνμν. καὶ ἡμεῖς τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός µου. καὶ εἶπεν 

αὐτῇ Ἰωάννης: ἄγωμεν πρῶτον», συντύχωµεν τῷ ἀνδρί σου καὶ 
γ»ώμη αὐτοῦ γενέσθω τοῦτο. ἡ δὲ Χρυσίππη ἐξηγήσατο τῷ 
Ἰωάννη πάντα ὅσα ἤκουσεν παρὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. καὶ ἐχάρη 

Ἰωάννης χαρὰν μεγάλην, ακούσας ὅτι κατὰ σύνεσιν τοῦ ἦγε- 

᾿μόνος ἡ γυνὴ αὐτοῦ θέλει φωτισθῆναι. καὶ διδάξας αὐτὴν καὶ 

τὸν υἱὸν αὐτῆς καὶ παραγγείλας αὐτῇ φυλάττειν τὰ λαληθέντα 

παρ αὐτοῦ ἐβάπτισεν αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἰδὼν δὲ Μύρων, ὅτι ἐπίστευσεν 

ἡ Φυγατὴρ αὐτοῦ καὶ ὅ ᾿υἱὸς αὐτῆς τῷ κηρυττοµένῳ Χριστῷ 
ὑπὸ Ἰωάννου, προσή»νεγκεν χρήματα πολλὰ τῇ Φυγατρὲ αὐτοῦ καὶ 

τεχνου (1) µου αξιωδω της επιγγωσεως Ἄριστου 2, εν τω οιχω του πα- 
τρος µου οπως συνδοξασθη αυτω και ο εµος οικος Ν, οπως δια της του 

ὤεου σου ἆχαριτος ενευλογηθη ο οικος µου και συνδοξασθη τω οιχω του 

πατρος µου ν, ἄετ νου Ἠΐει απ ππεῃχ πε Ύ Ν αἷς πηέ Ἑ σδαπηπεηρεΒίς 
ἀἱε Πθτίσεη Ἡβδα. νοη Ὦ πεπεισµαι πατερ, οτι εγνωρισε σοι 0 θεος σου 
την αιτιαν δι ην παρειµι. πλην καγω αναγγελω σοι, οτι ζηλω ὃεοσεβειας 

παρεγενοµην (ται ἵπ πι] του φωτισθηναι υπο σου, ἵη πι 6 οπως χαγω 
συν τω τεχγω µου αξιωθω της επιγνωσεως του Ἄριστου) χαι συγδοξασθη 

ο Οιχος µου τω οιχκω του πατρος µου (πι των γενεων µου») | 1. και --- 

Ἰω. Ὑ: ειπεν δε Ιω. προς αυτην Ν | 9. αγαθυνει Υ Ν Ρ3 πιΣ: αγαθυναι 

ο πι ν, 6407 αὈγεϊεπεοπά Ρ2 | επι τουτω (τουτο ἵπ Τ Ν) Πετ Υ Β: νοτ 

χαι πεσουσα Χ | ὃ. και του ανδ. --- πατρος σου Ὑ 3 (πἩσ µετα παντος 

80 αποῦ ν πα”, ἵῃπ πιὶ πιΣ ϱ ΓεἨ]έ του πατρος): ΏΗΣ χαι του σου ανδρος 

ΝΙ4. Ἄρυσιππη γν:η Χ Ν, 'ΣΒ| επι -- Χριστου και Ὑ: εις τους 

ποδας αυτου Χ | 6. και εµοι Ὑ: µοι Ν | Τ. και ειπεν αυτη Ἰω. Ὑ: ειπεν 

δε Ιω. προς αυτην Ν | 8. αγωμεν Υ Ρ3 ν: εγω µεν Ν | συνγτυχωµεν Ἡ Ρ: 
Υ: συντυχω µεν Ν | ανδρι σου Ν Ρ3 ν: σω ανδρε Ύ | 9. γνωμη Ν Ρ3 
(κ τη) Β: κατα γνωµην Υ | αυτου Υ Ῥ3 Υ: τουτου Ν, του αγδρος σου 

ο πι] πι” | γεν. τουτο Υ Ν Υ: τουτο γεν. ο πι ππΣ, ποιησῶμεν τουτο Ρ3 | 

τω Ιω. Ὑ: αυτω Ν Β| 11. Ιω. Ὑ: Χ ὁ Ν ν | χαραν µεγ. Ἠῖες Ὑ Β: νο 

ο Ιω. Ν | συνεσιν Υ Χ ο: συνδεσιν ν, συναινγεσιν τη πιΣ | 19. η γυνη 

αυτου Ν Ἑ (πχ Υ τουτου γυνη): ΣΥ | 19. αυτη Ν Β: » Υ | 14. παρ 

αυτου Ν: αυτοις Ὑ | το ΥΟΣ ονοµα Ἱ. ἀἱο ἀτεῖ {οἱρεπάθη του Ὑν: ΙΣΝ, 

ἀἱο ϱαηζε Ἐοτπιοὶ ΄Σ Β (απ88ος ν) | 16. Χριστω Ὑ: θεω Ν | 1Τ. και τ. 

νιω αυτης Υ:. »Ν 
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τῷ υἱῷ αὐτῆς Λέγων' Ιδοὺ χρήματα ὅσα ἀρκεῖ ὑμῖν, ἔχετε 
δὲ καὶ τὴν ἐμὴν τρἀπεζαν µόνον τοῦ ἐμοῦ οἴκου μὴ χωρισθῆτε 

μηδὲ ἀπέλθητε πρὸς τὸν ἡγεμόνα, µήποτε καταφρόνησις γένηται 

ὑμῖν τὰ πρὸς τὸν Χριστόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ Φυγατὴρ 

αὐτοῦ: καὶ εἲ τοῦτο βούλει, πάτερ, μενέτω τὰ χρήματα παρὰ 

σοί, ἐγὼ δὲ καὺ ὃ υἱός µου απελευσόμεθα ἐν τῷ οἴκῳ ἡμῶν. 

ἔστιν δὲ παρ ἡμῖν χρυσὸς πολὺς καὶ ἄργυρος ἵκανός, καὶ ταῦτα 

λαβόντες ἐπιστρέψομεν πρὸς τὸν σὸν οἶκον, καὶ ἐσόμεθα ἐπὶ 

τὸ αὐτό. ακούσας δὲ ταῦτα ὃ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς Ἰύρωνα 

καὶ τὴν Φυγατέρα αὐτοῦ: Μύρων, Μύρων, οὐκ αἀνέξομαι τὸν 

σὸν λόγον, ἀλλ οὖτε τὸν λόγον τῆς Φυγατρός σου ὃ γὰρ 

ΧἈριστὸς οὐκ απέστειλέν µε χωρίζειν γυναῖκα ἀπὸ ανδρὸς, αλλ’ 
οὐδὲ ἄνδρα ἀπὸ γυναικός, καὶ μάλιστα ὅτι ἡ Φυγατήρ σου κατὰ 

σύνεσιν τοῦ ανδρὸς αὐτῆς ἐπίστευσεν τῷ Ἀριστῷ. πορευέσθω 

οὖν εἲς τὸν οἴκον αὐτῆς µετ εἰρήνης. ἐγὼ γὰρ πιστεύω τῷ 

ἀποστείλαντί µε ἈΧἈριστῷ κηρύττειν τὰ Φαυμάσια αὐτοῦ, ὅτι 

καὶ ὅ αἀνὶρ αὐτῆς ταχέως γενήῄσεται Χριστιανός. τὰ δὲ χρή- 

1. τδου χρ. Ν΄ πιὶ ΠΣ: τεκνον Χ τ. πολλα και -ἵ- Ν, τεχνον τδου 

χο. ο, ιδου τεκνον οσα βουλη χρ. ν | εχετε (εχεται) δε και Υὶ ν. ελετε (1) 

και Ν,. µετεχετε δε και ΠΠ], µετεχε και πι» | 9. την εµ. τραπ. Ὑ ν (-- και 

εσθιετε): εις την εµην τραπεζαν εσὔιετε Ν, της εµης τραπεζης ὁ πὶ 

(34 καθηµεραν) πι | του εµου οικου Υ Ἠΐου: Πἰηίθι χωρισθητε Ν, 48 

ΔΙΟἩ του οικου µου Β (εκ Χ ϱ) | 8. µηδε Υ υ: και µηκετι Ν Ρ5, µη- 

ποτε (απελθοντων ατλ)} ο πα πιΣ | καταφρογησις -- Ἄριστον Υ Ρὸν (πχ 

της εις Χρ. ευσεβειας):. καταφρονησητε των εντολων του Χρ. (δοποαῖί απο] 

Ὦ) ων υμιν Ἰω. παρεδωκεν Ν | 4. και ειπεν -- αυτον Υ: ειπεν δε η 

Φυγατηρ ἸΜυρωγος προς αυτον Ν, Ἀλπ]]οἃ ν | δ. βουλει Υ Ν: βουλη ν | 

τα χρ. Υ ν: ταυτα Χ ΝΙ6. απελευσ. -- ημων Ὑ: πορευσοµεθα εις τον 

ΟΙΚΟΝ µου Ν, δίατκ αὐγναίοπεπά ν | 7. εστιν δε παρ Υ: εστι γαρ ν, και 

εστιν παρ Ν | χρυσος πολυς Ν: πολυς χρ. Ν, χρυσιον πολυν (1) | 
αργυρος ικ. Ν Ν: ιµατισµος ΥΝ | και ταυτα Ν: ταυτα ουν Ὑ | 8. τον σ. 

(οικον Ὑ: υμας Ν, αἲ {ε ἵπ ἄοπιιπι ἔμαπι Ἱ, δν | 10. ΊΜυρ. Μυρ. Ὑ: 

σὸΝν Β 1, | τον σον -- Δυγ. σου Υ 5 (α406γ τον σον Πϊπίθς λογον): 

των λογω» των σων {σου Υν) ουδε των λογων της Φυγατρος σου Β. των 

λογων υμων Ν | Ίδ.ουκ Υ Ρὸ Β(ου γαρν) 1]: ΣΝ] μεὖΥνΕΙ.Ι: 

ημας 5 | χωριζειν Πίο Ν Ρ5 Β: Πἰπίει γυν. Ἡ | γυναικα Ν Ε5 ν πι): 

γυναικας! Ύ ο πι | ανδρος Υ Ν Ρ2 ν πι2: ιδιων ανδρων παὶ, αἳ8 ο ρὶοῦί 
Τ1βε]θηά. απο αν το ανδρων (39) | αλλ’ --- γυναικος Υ Ρ2. (806Υ ουτε) 1θ- 
ΒΘΠ{]ΙοΏ εΏαπβο πι πιΣν: Σ Νο | 18. µαλιστα οτι Ν Ρ5 Β: οτι µαλιστα 

Υ | 14. συγεσιν Ν Ν ο: συναιγεσιν Ὦ5 παὶ πα, Φελησιν ν | 16. Χριστω 

Πίο Ὑ Ὦ (ν "Σ Χριστω): νου αποστειλαντι Ν | κηρυττειν τ. Φαυμασια 

(Φαυματα Ν) αυτου Υ ΝΗ: ΣΒ 



σα ο καὶ δις ... υμὸ ἐλεῶν πτωχὸν. δανεῄ. 
.. δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ". τοῖς οὖν πθοσορχομένοις 
ἀδελφοῖς καὶ ὑστερουμένοις τροφῆς, τούτοις παρέχετε τὰ πρὸς 

τὴν χρείαν, ὅτι πάλιν ὃ αὐτὸς κύριος ἡμῖν διακελεύεται λέγων" 

»ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἓνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατει: 
καὶ᾽ ,ἐλεεῖτε, ἵνα ἐλεηθῆτε' δίδοτε καὶ δοθήσεται ἡμῖν, καὶ ᾧ 

µέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν". ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰω- 

άννης καὶ πλείονα τούτων, ἀπέστειλεν Χρυσίππην καὶ τὸν υἱὸν 

αὐτῆς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῶν, καὶ ἡμεῖς ἐμείναμεν ἐν τῷ οἴκῳ Μύ- 

ρωνος. τῇ οὖν ἐπαύριον ἤνεγκε Μύρων τῷ Ιωάννη χρήματα 
πολλὰ καὶ εἶπεν λαβὲ ταῦτα, διδάσχαλε, καὶ διάδος πτωχοῖς. 

εἶπεν δὲ Ἰωάννης πρὸς αὐτόν: ἰδὸὺ ἀπεδεξάμην τὴν πρόθεσίν 

σου καὶ ἔγνωσα αὐτὴν κατὰ Φεὸν ὑπάρχειν' τῇ σῇ γνώµη κα- 

ταλείπω τὰ σά, ὅπως ἰδίαις χερσὶν ἐπιχορηγῆς τοῖς χρείαν 

: ἔχουσιν. ὁ δὲ Μύρων πᾶσιν τοῖς χρείαν ἔχουσιν ἐπεχορήγεε. 
. 

1. ειπατε Υ Β: λεγετε Ν | δανεισατε Υ Β: --- αυτα Ν | λεγει -- ημων 

Ύ: λεγει ο αποστολος Ν, λεγει ο αγιος λογος Ν, γεγραπται ο πὶ πιΣ Ἡ, 

οξ, εοπεί. αροεί. ΤΙ, 4 ο Σολομων φησιν Ῥτου. 19, 1τἱ 2. δανειζει Ἠϊοι 
Ν Β: Ἠϊπίοτ θεω Ύ ] κατα δε Υ.-γ: και κατα Ν, 4εη 6αητεπ Βασ ες 
τι πιΣ [ 5. ὅομα (ὅωμα) Υ Υ: ανταποδοµα ΧΝ [ ανταποδωσει Ὑ Χ: ανγτα- 

ποδωσατε ν | 4. τροφης Υ Ν:. 2 ΕΒ | 5. οτι -- διακελευεται Ὑ: οτι 

ειπεν 0 χυριος ημων Ἰησους Χρ. Ν Ρ2 ν (Ἀμημε] ο πιῖ πι] οἳ σατ Βαε]α 

1. 1 8ᾳ. { λεγων -- εποισ. και Υ Β (αῦετ οτι 8ίΔίΐ{ λεγων οπαῖ, απο] οπο 

οτι πι2): ΝΡαν 1, | Τ. ελεειτε (---ατε Ρ3)... ω (οιω Ρ:) µετρω µετρειτε 
(--ητε Ν} αντιµετρ. υμιν Ν Ρ7: καιπαλεν λεγει ελεειτε (οἆςθτ ελεατε} κτλ. παῖῖ 

εἴπίρεῃ Ὑατίαπίεῃ Β, ΣΥ [8δ.ταυτα ΝΡΟΡ: Χκαιγ ο ἵω ὓ οπι!: Ιω. Χ. 

δν πΣ 9. κ. πλειονα τουτων Ν΄: κ. τουτων π) Β, ΣΥ | απεστειλεν 

Υ ΕΒ (--λε): απελυσεν την Ν | 10. εν τ. οικω αυτης Νν (πῖς Ζαβᾶΐσαι 

νοτηεςΓ]: εις τον Οἱχον αυτης ϱ (πηἳ ΠΠ αυτων), προς τον ηγεµονα | 

και ημ. (ηµεις δε Ν) -- ἸΜυρωνος Υ Ν: » Β (απο ν) { 11. ηνεγχε Ν 

ἙΒ: ηγαγεν Υ | τω Ἰω. Ἠῖετ Ν Β: Ἠπίεγ ειπεν Ὑ | 19. διαδος Υ Β: δος 

Ν | 19. ειπεν -- δου Ν Υ: ειπε δε αυτω ο Ἰω. τδου πι 6, λεγει αυτω... 
εδου παῖ, και ειπεν αυτω ο Ἰω. (0ἨἨθ ιδου) Υἱ προβεσιν Υ Ν ΡΟ πιὸν 

(4ϊεβετ ”» σου): προαιρεσιν πιῖ ο | 14 εγνωσα Υ: εγνων πιῖ, εδοκιµασα 

πι} ο ν. ευρον Χ | υπαρχειν Ν Β: υπαρχει Ὑ, κατα 9. υπαρχειν » Ρ: | 

τη Υ: Χ και Ἀ, -- δε Β | 195. τα σα Β (πναΠμγδολεϊη]οῖ απο Ρ3) 1: 

αυτα Ὑ, ταυτα Ν | επιχορηγης Υ Ν (Ρεῖᾶε αεἩτείθεη ---χωρ---): επιχορη- 

«Ύησης Β, επιχορηγεις Ε΄’ | χρειαν εχ Ν Ε7: χρηζουσιν Β, δεοµενοις | 

16. χρειαν εχ. : χρηζουσιν Ὑ, δεομενοις 6 πὶ πι», ενδεεσιν ν | επεχο- 

ϱηή7ει Ν Υ: επηρχει 6 πι] πῃΣ, παρεσχεν τα προς την χρειαν Υ 
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καὶ ὃ κύριος ἐπλήθυνεν πάντα ἐν τῷ οἴἵκῳ αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ 
πηγὴ εὔρυτος ἐπεδίδου πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, 
καὶ πάντες ἔχαιρον οἱ ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σφόδρα ἐπὶ τῇ δια- 
δόσει τῶν χρείαν ἐχόντων, 

Ἡν δὲ ἕτερος αἀνὴρ ἓν τῇ πόλει ἐκείνη πλούσιος σφόδρα, 
Βασίλειος ὄνομα αὐτῷ καὶ ἦν αὐτῷ γυνὴ ὀνόματι Χάρις, καὶ 

αὕτη ἦν στεῖρα καὶ οὐδέποτε ἔτεκεν. οὗτος ἐλθωὼν πρὸς Ῥό- 
δωνα, ἀνέψιον Ἰύρωνος, ἄνδρα εὐγενῇ πάνυ, Ἕλληνα τυγχά- 
νοντα, εἶπεν πρὸς αὐτόν τί τὸ συμβὰν τῷ οἴκῳ ἨΜύρωνος, τοῦ 

σοῦ Φείου, ὅτι οὕτως αφησύχασεν μετὰ τοῦ ξένου τούτου σὺν 

παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ οὐκέτι συγκαθέζεται ἡμῖν οὖτε δέχε- 

ται ἡμᾶς ἓν συντυχίᾳ αὐτοῦ. τί ἐστιν ἡ διδαχὴ τοῦ ἀνθρώπον 
τούτου, απάγγειλόν μοι. καὶ εἶπεν Ῥόδων πρὸς τὸν Βασίλειον' 
τί μέν ἐστιν ἡ διδαχὴ αὐτοῦ, οὐ γινώσκω, πολλοὶ δὲ ἐκθειάζου 

1. κυριος Ὑν (ὰδο δε): Χριστος Ν (ο ΠΙ πιὸ Χ ο δε) | παντα 

Υ: παντα τα Ἀ, τα αγαθα ο πιὶ ΠΣ, τα υπαρχοντα αυτω (0ἶπθ εν τω 

οιχω αυτου) Υ | και ωστερ --- οικω αυτου Ν: ωσπερ πηγη ευρυτος αντλου-- 

µενη επεδιδει αγαθα και πλουσια γαµατα Υ, χαι ωσπερ πηγη ευρυτος ην 

δια της χαριτος του κυριου ο οἰκος αυτου ο, Ὠθίπαἡ ΕΏθΘΠβΟ πιΣ, σαηᾳ 

νοτᾶρτρί παῖ, ὸ» Υ μμηδ { 8. και παντες --- εχοντων Ν οἵ Ἱ: παντες δε 

οἳ εν τ. οιχω αυτου εχαιρον επι τη ΄διαδοσει των χρ. εχοντων εν Χο. 

Ίησου τω κυρ. ημων ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην ο, Ὑ6- 

Βθη/{]]ο]Ἰ ΘΏΘΠΒΟ πηὶ (ἀἶ6βει ομπο Ώοχο]ορίθ) πι2 ν (ἀἶθδεοι αΌοτ διαδοσει 

των χειρων αυτου ...), ΣΥΝ | 5 ηνὸδεν Ν Ρ2 Ρ2 (4ἶ6βοι (πθί Ἠ]ου 

π]εᾷεν οαἶπ, πασλάοπι ϱν ἄδθυ αἱἱθβ νοπ Ρ. 71, ὃ πήί γοπὶς Ἰ/οτίθη Πϊπ- 

Ἡθρβεραηρεη Ιδί): ἵπ Β Ππάαί αἷομ Πατ οἵη Τ1ἱ6ἱ περι Ῥασιλειου πιὶ, 

και της γυναικος αυτου -ἵ- ο ΠΣ ν, ἀἱο Ιδίπίοτεη Ὀρδίάθη Χ τα | ετερος 
Ύ βλ: τι Χ Ν ο πῖ, ΠΙΣ τις πιΣ ν | ανηρ Υ Ν ΡΣ (νου ετερος) παὶ Υ: 

» ο Ἱηὶ | 6. ονοµα αυτω Ύ πιΣ Υ: ονοµατι Ν Ρ2 ο πιῖ | και ην αυτω Υ: 
και η τουτου Ν, έχων (γυναικα) Ε2| Χαρις Υ 2 Β (ν Χαρης) Ἡ: Χα- 

ριτω Ν | και -- στέειρα Ν Ρ2: στειρα δε ουσα Ὑ, ην δε (-- αυτη ν) 
στειρα ΠΙ! ϱ, αυτη δε ην στ. πιΣ | ᾗ. και ουδ. ετεκεν Ν: και ουκ ετικτεν 

Ῥ2, µηδεποτε τικτουσα πὶ, ο» Υ πιΣο ν| Ροδωνα Ρ3 Ὑ (Ἠΐθι ω ἴλρεγ ο 

βεβομτίεβοπ) πι ΠῃΣ: Ῥοδονα Νο, Ῥωδωνα ν, ἵπ ΡΣ {οἨ]ε Ἠϊθι ἆθτ Ναπιθ 

63η: | 8. Ελλ. Υ πῖ: δε --- Νπιὶον | 10. σου ὃ. Ν: 9. σου Υ | αφησυχ. 

ϱ πΙΙ πι: απησυχασε Υ Ν Ρὸ ν | συν π. τ. οι. αυτου Ν πι (40οχ συµ- 

παντι) ο (Σ παντι): µετα παντος τ. οι. αυτου 5, εν τ. οικω αυτου πι2, 

πανοιχι ν, ΣΥ Ι 11. ουχετι Ν Υ: ου Υ, ουτε συγκ. ημ. ετι ο παὶ πιΣ | 

19. εν συντυχια Ν: επι συντ. Ρὸ Β (αιοἩ ν), εις συντυχιαν Υ | αυτου 

Υ Ν Ρ. 2 Β | τι Ν ΡΣ Υ (-- ουν): τις Β (4αποὰ ν, οὗ αποἩἈ Ρ52) | 

18. και ειπεν Ὑ: ειπεν δε ΝΙ τον Υ: Νο πι πι 14.τι Υ Ν. τις 

Ῥ | μεν Ν Β: ΣΥ | πολλοι δε ει Υ Β Ρ2 (οἶπε δε): Πἰπίευ ανδρα Χ | 
εκθειαξ. Ν Ρὸ ν: εκθαυµαζουσι ο πιὶ πιΣ, Φαυμαζουσιν Υ Ρ2 



αἱ εἶπεν ο ος: λαλησάτω καὶ ἐπὶ τῇ ς άν µου, ὅπως 

γεννήση παῖδα. καὶ εἶπεν Ῥόδων: ὡς λέγουσίν τινες, καὶ τοῦτο 

δύναται ποιῆσαι. ἀκούσας δὲ ταῦτα Βασίλειος εὐθέως ἔπο- 

ρεύθη ἐν τῷ οἴκῳ ἨΜύρωνος ἐπὶ συντυχίᾳ Ἰωάννου καὶ ἔπη- ὃ 

θώτησεν, εἰ ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ἐνταῦθα ξενίζεταε, καὶ 

µανθάνει τὸ ἀληθές, καὶ εἶπεν ἑνὶ τῶν παίδων’ ὅτι συντυχεῖν 

Φέλω τῷ Ιωάννη. ἀνελθὼν οὖν ὁ παῖς ἀνήγγειλε τῷ ἨΜύρωνε, 

καὶ ὁ Μύρων ἀνήγγειλε τῷ Ἰωάννη" ὅτε Βασίλειος ὃ τριβοῦνός 

ἐστιν πρὸ τῶν Φυρῶν ἐπὶ συντυχίᾳ σῇῆ. ἀκούσας δὲ Ἰωάννης 10 

εὐθέως ἀνέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν Βασί- 
λειος τὸν Ἰωάννην. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅ απόστολος: πληρώσαι 

κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου, καὶ µακάριος ἄνθρωπος, ὃς 

οὐκ ἐπείρασεν τὸν Φεὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. ὅμως, Βασίλειε, 
χαὶ τοῖς Ἰσραηλίεαις τότε πειράζουσιν τὸν Φεὸν ὃ ἀπείραστος 15. 

τῇ πείρᾳ ἐκείνων τὴν εὐθύτητα ἐδίδου:, τὴν μὲν ο ή μκαξ διαρ- 
ρήσσων καὶ ἐξάγων ποταμοὺς ὑδάτων ἐξ αὐτῆς, ὅπως πίωσιν ο 

οἳ ἀπειθεῖς, τὸν δὲ ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιπέμπων αὐτοῖς, 

ὕπως «φάγωσιν οἱ αχάριστοι ἀκοπιάστως, τὸ δὲ «κρέας 

1. αποτυγχ. Ύ ο πι πι}: παρατυγχ. Ν, 63407 Ἀπάετ ν ππᾶ π]εάες 

απᾶετα Ρ3 | 9. και ειπεν Υ: ειπεν δε ΝΒ | δ. γεννηση Χ: --σει Υ | παιδα 

Ν: παιδας πῖο 65 δοποῖηπί | και ειπεν Ὑ: ειπεν δε ΝΙ 4. ευδεως Υ Υ: 

-- εξη]λΦεν εκ του Οιχκου Ῥοδογνος και Χ οἴπε απθειπεῖιῆρε Βεειαίρπης. 

Β Κὔττι ἴπι Εοϊσεπάευ βίασκ, ἵπ απἆτετ Ἰεῖδε απεΏ Ρ2, νῖεὶ σεηαπες 

επιερτῖεµῖ οὐΐσεπι Τεχέ ν | 5. εν τω οιχω Ἡ Υ: εις τον οιχκον Ν | 6. Χρι- 
στου Ύ Ἱ.: εσταυρωµεβου Χ, πῖεβέ γετριεῖεπρατ ν [ Τ. µανθανει --- ειπεν 

Ν: µαθων το αλ λεγει Υ | οτι Χ: » Ἡ, ἀαβῖςτ ἠὔυρωνος | 8δ.ουν ΝΥ: 

δε | ανηγγει]λε Ν Υ: απηγγειλεν Ὑ | 9. και ο Μ. ανηγγ. (ειπε Υ) τ. 

Ἰω. Νγ: ααχεινγος τω Ιω λεγων αυτω Υ [οτι Ἐν: Συν {[1θ0. εστι προ τ. 

ΌΦυρων Ὑ: προ του πυλωγος εστι Ὑ, επι Όυρων εἶλθων ΧΝ | επι συντ. ση 

Ύ Ν: συντυχειν σοι βουλοµενος ν | 192. χαι ειπεν αυ. ο απ. Ὑ: ο δε Ἰω. 

ειπεν προς βΒασιλειον Ν «| πληρωσαι Υ νο πὶ πι: --σει Ν Ρ2 Ρ5| 
14. τον Όεον Ὑ Ρ2 Ρ5 Β Ἰ.: κυριον τ. 9εον Υ, αυτον Ν [19 και Υ Ρ5 Β 

(αποῖν ν): ει Χ΄ Ν]| τοτε Ύ: ποτε Ρ5, '» Ν Β, 4ἱς ΡαἨσε Ρἱ0Ηβδε]ο Βε- 

Ἱεῦταηπς » Ρ2| 16. την µεν -- απειδεις Ύ Β (ππς ποταµον υδατος): πη 
δε πετραν .. . ποταµους υδατος οπως... Ν 4ετ ἀἴεδεπ βαίσ βοσεη αἲ]ε 
Ἀπάετη Ζειρεῃπ, αποῖ 6ερετ Ἰ,, Ἠϊπίες ἀἱο Βτοίερείΐεαηπς αἰείε: εκ µεν 
πετρας πηγαζων ποταµους υὔδατος. Όπως πι οι απ. και αχαρεστοι ν | 

48. τον δε Β (απεἩ ν): πη µεν Ν (8. τοτιθΓ], τον ὄοντα Ὑ (να λγβο]ιθίη-- 

Ἠε] τον δε οντα) |εκτου Υ νο: εξ Ν πι πιῖ [ 19 φαγ. οἱ αχαρ. αχοπ. 
Ύ Ν: φαγ. αχκοπ. οι αχ. ο πι πι, φαγ. οἱ ἄγγωµογες ακχοπ. Υ. οι αχα- 

θιστοι µη µεινωσιν απιστοι Ε3 | το δε κρεας Ὑ πιῖ πιΣ (Απορη. κρεα): 
τα δε χρεα 6, πη δε κρεας Ἀ, ορτιγοµητραν δε Υ 
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πληθύνων αὐτοῖς εἲς πλησμονήν. ἀλλ οὐκ ἐπίστευσαν τῷ ταῦτα 
Γ - ς 1 / 9 ΄ 

ποιήσαντι Χριστῷ οἳ αγνώμονὲς καὶ σκληροί. καὶ σύ, Βασίλειε, 

μὴ πείραζε Φεόν, καὶ οὐ μὴ πειρασθῆς κακοῦ" πίστευε δὲ αὐτῷ 

καὶ πάντα τὰ αἴτήματα τῆς καρδίας σου πληρώσει. ἰδὼν οὖν 

Βασίλειος, ὅτι πάντα τὰ ἓν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, 

ἐξέστη τῇ διανοίᾳ. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτῷ: τέκνον Βασί- 

λειξ, πίστευσον τῷ Ἀριστῷ, καὶ πάντα τὰ αἰτήματα τῆς καρ- 

δίας σου δώσει σοι διὰ τῆς πίστεως. ὃ δὲ Βασίλεεις εἶπεν" 

καὶ ἐπίστευσα καὶ πιστεύω, αἰτοῦμαι δέ σε, διδάσκαλε, ὅπως 

παρακαλέσης τὸν ψεόν σου καὶ τεκνώση µου ἤ γυνή. καὶ εἶπεν 
ο ών ων 1) ο / ”ω 

αὐτῷ Ιωάννης πίστευσον καὶ ὄψη τὴν δόξαν τοῦ Φεοῦ. καὶ 

πολλὰ κατηχηθεὶς ὁ Βασίλειος ὑπὸ Ἰωάννου ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 
2 ῃ κ δν ι 9 Δ 32) Ξ κ / 

οίκου ἸΜύρωνος καὶ ἐπορεύθη εἷς τὸν ἴδιον οἶκον καὶ απήγγει- 

Λεν πάντα ὅσα ἤκουσεν παρὰ Ἰωάννου τῇ γυναικὶ αὐτοῦ. καὶ 

τῇ ἑξῆς ἔλαβεν ὁ Βασίλειος τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Χάριν καὶ 

ἔρχεται ἐν τῇ οἴκίᾳ ἸΜύρωνος πρὸς τὸν απὀστολον, καὶ εἶσελ- 
/ / ν . 4 ν 3 / Ν Δ 

Φόντες προσεκὐνησαν αὐτῷ. καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς τὴν γυ- 

ναῖκα Βασιλείου" χαίροις, Χάρις, ἤ χάρις τοῦ Φεοῦ φωτισάτω 

1. πληδυνων αυτοις ΤΙ! πι} 6: ἀἆαβταιβ νητᾷρ πληθη ην αυτοις Ὑ, 

ποσα ἆαππ υοϊοτ οἶπ προσταξας ποίηψαπάϊς Ππζιααῖ, εις πληθος 

παρεξε (1) ΝΙ εις πλησµονην Ὑν (-- εξαποστελλων αυτοις): εως εκρευ- 
σεως ρινων πα! πι 6, Σ Ν, ἆοη ϱ8πσθῃ βαίπ » Ρ5 | 2. Χριστω Ν Ρ” 

(Χ τω) πιὸ: θεω Υ ο Πὶ, Σγ]|χαισυ Υ:συδεων ᾖ], »δ Ν Ρ3 πιὶ 

πηΣ ο | 9. Φεον Ν θίο: θεω Υ | πειρασθης Υ ο ν: πειραθεις παὶ πιΣ, πει- 

ρασῦειης Ἐ2, πειραν σχης Ν, πειραν εξεις Ῥὸ | κακου Υ Ν Ρ5 ο πὶ πιΣ: 

χακων Ῥ3, κακως ν | Ὁ. αυτω Ν Ρ2 Ρὸ Β: -- Ιωαννης Υ | ϐ. τη διανοια 

Ν ΡΣ Ρ5 Β (ππΙ πΣ ο 4- αυτου): τω πνευμα αυτου Υ | Ιω. Ν: αντελαβετο 

αυτου και Υ., 41168 Ρἱ8 και επιστευσα Ἱ. ὃ » Ρ2 Β, Ὀί8 διδασκαλε 5, 

ἨΘΊΟΠΟΥ ἆ.8 χαι επιστευσα κτλ Ἠϊπίθι του Φεου Ἱ. 11 παοβυπίηρέ | 7. της 

χαρδιας --- πιστεως Ν΄ οἳ Τ, (εί οἵηπεπι υοϊιιέαίεπι ἔπαπι Ῥγογνίεγ Πάμοίαηι 

ἴπναπι ἄαθίῦ εί): σου πληρωσει ο Χριστος Ν | 9. και νοι επιστευσα 

Ῥ3 Ρ5 Β (ν Σ ἆθη ραπσεν βαί): Σ Ν | αιτ. δε Ἡ ο πιῖ πΙΣ: αιτ. ουν 

Ν, αιτουµαι ν, πλην δεοµαι Ῥ2, ο» Ρ5 ! διδασκαλε Ἡ Β Ῥὸ: -- αγαθε Ν, 

µαύθητα ευλογηµενε τον ευλογηµενου Φεου Ρ2| 11. αυτω Ύ ἙΒ: προς αυτον 

ΡΣ (απάθτβ ρεβίε]]θ, » ΝΙ πιστευσον και Υ Τ, (άἰωί ἐἰθὶ εγεᾷο εἰ): εαν 

πιστευσης Ν Ρὸ Ε2 (πιστευεις) Β | οψη Υ Ρ5 ν: οψει 2 Β, οψεις Ν | 

10.0οΥ οὗ: ΣΝ ΡΟ π) π2| υπο Υ Ρὰ ν: παρα Ν Β| 19. απηγ). ὓ 

Ρὸ: ανηγγ. Ν Β| 14: παρα Υ: υπο Ν| και τη εξης Ὑ: και τη επαυριον 

Ν, τη ουν (δε 2) επαυριον Β ΡΣ | Ι5. ελαβεν Υ: λαβω» Ν, παραλαβων 

Ῥ2| Χαριν Υ: Χαριτω Ν, ἀ4ἱο απάθιη -, Β. οΏθῃ ρ. 74,6 | και νο ερχ. 

γι. ΣΝΙ 16. τη οιχια Ὑ: τω οικω Νο! | τ. αποστ. Υ: Ιωαννην Χ | και 

εισελθ.--- αυτω Ὑ: και προσεκυνησαν τω Ἰωαννη Β, ο» ΝΡ2 | 18. χαιροις 

ϱ πῖ: χαρης Υ, χαρις Υ Ν Ρ2 Ρ5 πλ » Ὦ| Χαρι δν 



ο ὁσλιόοκ ώς άλλως 

.. 

σοῦ ον λρὰν . αν σοι καρπὸν 

{ἀγαθὸν ἀπὸ τῆς σῆς κοιλίας. καὶ διδασκαλίαν πολλὴν ποιησά- 
"µενος πρὸς αὐτοὺς απὸ τῶν Φείων 7εαφα», ἔπεσεν ἡ χάρις τοῦ 

Φεοῦ ἐπ) αὐτοὺς καὶ παρεκάλεσαν τὸν Ἰωάννην, ὅπως φωτίση θὰ 

αὐτούς, καὶ ἐβάπτισεν αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ δ. | τ κά 

τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. παρεκάλεσεν δὲ Βασίλεος « 
τὸν απόστολον, ὅπως ἐξέλθωμεν ἐκ τοῦ οἴκου Ἠύρωνος καὶ 

εἰσέλθωμεν ἓν τῷ οἴκω αὐτοῦ καὶ µείνωμεν παρ αὐτῷ. καὶ 
οὐκ ἔαφεν ἡμᾶς Μύρων εἰ μὴ µόνον απελθεῖν καὶ εἰξασύθαι 
τὸν Ἰωάννην ἐν τῷ οἴκῳ Βασιλείου. καὶ δὴ πορευφέντες, 10 

εὐεργέτησεν Ἰωάννης τὸν οἶκον Βασιλείου, καὶ πάλιν ἠλφομεν 

ἐν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος. καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ Βασιλείου 
καὶ ἔτεχεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης. πρὸ 

τοῦ δὲ γεννηθῆναι τὸ παιδίον προσήνεγκαν Βασίλειος καὶ ἡ ν 
γυνὴ αὐτοῦ τῷ Ἰωάννη χρήµατα πολλὰ εἰς διάδοσιν τῶν χρείαν 15 ᾱ 
ἐχόντων. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ μαθητῆς τοῦ Ἀριστοῦ: ἄπελδε, 
τέχνον, τὰ σὰ σὺ διάδος, καὶ ἕξεις Φησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς. 

Πληρωθέντων δὲ δύο ἐνιαυτῶν γίνεται διαδοχὴ τοῦ ἦγε- 

μόνος, τοῦ ἀνδρὸς Χρυσίππης, τῆς Φυγατρὸς ἨΜύρωνος, καὶ 

εἰσελθὼν ἐν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος, τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ, εἶπεν πρὸς 20 

1. καρδ. σου Υ Ρ2 Ρ3 Β: σην καρδίαν Ν |σοι Ύ Ρ2 Β: χυριος --Ν αν σα 
Ρ5 | 9. σης κοιλ. Ν Ρ3 πι: χοιλ. σου Υ ν, (εκ) κοιλίας ο πΠ, κοιλίας 

(καρπον αγ.) 2 | διδασχ. -- προς αυτους Υ: Βτε]πηπρ εΌεπδο ϱ τ, 3ῦ6χ 

:χανη» Ὀεῖάς π. εις αυτους Υ: ποιησ. πρ. αυτους διδ. ιχανην Ν, ποιησ. 
διδ. ικ. πρ. αυτ. πΙΣ, διδαξας αυτους ικαγως παὶ | ὃ. επεσεν Ύ ν: επεπε- 

σεν Ν ο, ηλθεν Ὠῖ | 4. αυτους Ν Β: αυτοι Ν] 9.το τπτ. ἀτεϊηβίτου ν 

Ρ2: '» ΝΤ. τον αποστ. Ὑ: Ιωαννην Ν | εξελθ. --καιΝ: Υπο 
σι νετρ]. αἶπὰ Ρ2 Β | 8. και µειν. π. αυ. Υ ἩὮ: δΝΙ 9.ηµας Νο, --- 

(μέ αὐίγεπικκ): ο» Υ Ι ευξασδαι τ. Ι. εν τω Ν: ευξασδω τω Ἡ, «οαππε 

ἀοπιωι Ῥακιί Ὀεπεκ[αίακεί ἵ, Υ 10. και δη --- ἨῬασιλεου Ν (πι Ὀτιε]- 

{εἨ]ετ ευεργεσεν): ΣΥ, ἀἱο απάετη αἶπά Κααπι γετρ]εῖεμρας 7. Β. ν απελ- 
Φων ουν χαι επευξαµεγος και ευλογησας αυτους τε χαι τον οικον αυτων τν : 

υπεστρεψαµεν εν τω οιχω δυρωνος | 11. ηλθοµεν εν τ. οικω Ἡ (µε ν 
αεμτιεῦεν ηχ6ωμεν): υπεστρεψωµε»ν (Αἳε) Ν, υπεστρεψεν ο πι, υπεστρε- ο. 

Ψαμεν πὸ ν | 19. ελαβεν .. . και Ν πι (ελ. δε. . και) νΝ (συνελαβε 

δε... και): λαβουσα Ύ (-- δε ο πιῖ), συλλαβουσα Ρ3 Ἱ 14. δε Πῖει Υ: 

ηβοῖι γεννηῦ. Ν Β) | το παιδιον Υ: τον παιδα Ν Ρ5 | προσηνεγκαν -- 

αυτου Ύ Ἰ,: προσηνεγκεν ασ. Ν Ρ”, προσηγαγε δε τω αποστολω ο Βασ. 

Β ( Σο Βασ.) | 19. διαδοσιν Ν Ρ: Β 1, (μὲ ἀἰθἐγιδιεγεέ): διακονιαν 

Ύ 1 16. αυτω -- Ἄριστου Υ: Ιωαννης Ν Υ, αυτω (ο) Ιω. Β | 1Τ. διαδος 
Ν Ρ58Β (απςο] ν): ὅος Υ | 20. εισελθων Ὑ: προσελθων Ν, οεπίεπς Ἡ,, ἆεπ 
Βαί Σ Ρ3, ἀϊἱε απάετη βἶπά πὶομί νγετρ]εϊεποας 
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αν 
; 

Ἰωάννην' διδάσκαλε, ἥ σύγχυσις τῶν πραγμάτων περιπνίξασά 
µου τὸν νοῦν καὶ τὸν Λογισμὸν ἑστέρησέν µε τῆς σῆς ὠφελείας. 
ὅμως παρακαλῶ τὴν σὴν ὁσίαν ψυχήν, ὅπως καὶ ἐμὲ φωτίσης 

καὶ καφαρίσης ἀπὸ τῶν προγεγονότων µοι παραπτωµάτων. 

ὑπολαβὼν δὲ Ἰωάννης ἀπὸ τῶν Φείων γραφῶν ἐδίδαξεν αὐτόν, 

καὶ μετὰ τὸ κατηχῆσαι αὐτὸν καὶ ὁμολογῆσαι πιστεύειν εἰς 

τὸν ἐσταυρωμένο» ἐβάπτισεν αὐτὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐπορεύθη µετ εἰρή- 
νης ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

Ἡν δέ τις ἀνὴρ ἓν Φορᾷ τῇ πόλει ὀνόματι ΧἈρῦσος, καὶ 
ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Σελήνη: ἦν δὲ αὐτοῖς υἱὸς µονογενής, 

ὑπὸ πνεύματος αἀκαφάρτου ἐνοχλούμενος. ἦν δὲ ὃ Χρῦσος 

πολιτάρχης. ἀκούσας οὖν ὅτι Ἰωάννης θαυμάσια μεγάλα ποιεῖ 
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ἐσταυρωμένου, παραλαμβάνει τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

καὶ ἔρχεται ἓν τῇ οἴκίᾳ ἸΜύρωνος. ὅ οὖν Ἰωάννης, ὥς εἶδεν 

αὐτὸν, εἶπεν πρὸς αὐτόν' ΧἈρῦσε, αἳ ἁμαρτίαι σου Φανατοῦσιν 

τὸν υἱόν σου΄ µίσησον τοῦ Λαβεῖν δῶρα, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἀπὸ 

Φεοῦ, καὶ μὴ Λλάβης πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἔση - 

1. πραγµατων Ν Ε2: του βιου τουτου -- Ρ5 Τ, Υ (ἀἱ6βθι ποσο] δη-- 

µοσιων ΝΟΥ πρ.), βιωτικων ὃ Β (απο] ν) | περιπνιξ. -- µελΝ Ρὸ (» 
τον νουν χαι): περιεπλήξεν µου τον λογισµον και εστερισεν µου , πιτ 

ἑστερησε µε Ρ2 Ἑ | 2. ωφελειας Υ Ν ΡΣ Β: σοφιας 5 | ὃ. οπως Υ Ρ5 8: 

ινα Ν | 4. παραπτ. Υ 5: σφαλµατων Ν, ανοµηµατων Β | 6. και οµολ. 

Υ Ρὸ (ἠ- αυτον): Σ Ν | εις τον εστ. Ῥὸ Ν (-- Φεον): τω εσταυρωµενω 

Υ | 7. το τα. ἀτθῖπια] του Υ Ῥ2 Ρὸ: Ν| 8. επορευθην Ν | μετ -- αυτου 

Υ Ν Ρή: εν τω οικω {εις τον οι. ΠΙΣ Υ) αυτου µετ ειρηνης Β, ἆατα -ἵ- ο 

(ΠπΠοἩ ν, απἀἆθτθ πα,  πι2) εν Ἄριστω Ίησου τω κυριω ηµων ω 

η ὃδοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων. αµην. | (τα -- 

ν Τη) περι Ἄρυσου και της Ύγυναικος αυτου Β. Ώανοη πολ ἵπ 

Γ2, ψε]ομετ ἆθη Αὐβομηϊέ βο βο]]θβδί: και τουτου Ύγινοµενου παντες 
εβαπτιζοντο χαι προσετιΦογτο τω Χριστω. | 10. ην -- ανηρ Ρὸ ο 2 » 

δε): εις δε τις ανθρωπος 9Ἠπθ ην Ὑ. ετερος δε τις ανηρ ην Ν, ην δε τις 

Ἆαπι ετερος ανηρ πι, β8Ἠς ππηρθδίε]έ ν ῬΣ | «οραν (ὔδει Υ ϱ. σα 
Ρ. Ότ, 1): «Ἄδορα Ἠϊπίθι πολει Ν, ΘΏΘΠΒΟ «ὤλορα Ὦ (41886 ν), |» Ρ2 

Ὦ | 11. ονοµα τ. γυναικι Ν Β2 (απισθβίο]] Ὦ (αποΏ ν): το ον, της γυ- 

γαικος Υ ! Σεληνη Υ Ν (--ηννη) ο τηὶ Ἡι: Σεμνη πι} ν| ην δε Ν Υ: και 

ην Ῥ3 πι] πι2 ο, υπηρχεν δε Υ | αυτοις Ἠΐ6ι Υ Β (ΕΣ αυτων): ἨΙΠίθΥ υιος 

Ν | 19. ενοχλ. Υ Β2 Β: οχλουμενος Ν | 18. ουν Ν ο πὶ πιΣ; δε Ὑ, και 
«ΝΟΥΣ ακουσας 2 ν | Θαυμασια Υ Ῥ2 (ακουσας τα 9. κτλ.): σηµεια Ν Β | 
14. του Ἐὸ: αυτου του Υ, » Ν, ἀ4ἱθ απάθνη βἶπᾶ πὶοπὲ νοιρ]εῖοπθας | 

παραλαμβανει . . . και Ὑ: παραλαβων Β, λαβων Ν | 165. τη οιχια Ν Β: 

τω οικω Υ | ως ειδεν ΥΒ: ιδων Ν| Ίθ6. σου ΥΕΒ: αισαιΝ| 18. Φεου 

Ν Ρὸ (ἀἴθβοι » 48 Μαϊείο Ρἱ5 ρ. 79, ῦ):του Χ Υ 



ν τὴν ἐντολὴν τοῦ ο ο. ταῦτα αι "ψ ποόσῳ 
ησεν αὐτόν": τί παραγέγονας πρὸς ἡμᾶς. καὶ εἶπεν Χοζ- 

σος” κύριε, εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ οἵκφ µου, δέξαι καὶ ἀπέλασον τὸ 
πνεῦμα τὸ πονηρὸν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ µου, μὴ κακῶς ὀλέση αὐτόν. 
καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς αὐτόν: ἡμεῖς οὐ χρείαν ἔχομεν τῶν 5 
ἐν τῷ οἴκῳ σου, ἀλλὰ χρείαν ἔχομεν σοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ σου. καὶ 
εἶπεν ὁ Χρῦσος πρὸς Ἰωάννην' κύριε, καὶ τί µε δεῖ ποιεῖν, ἵνα 
καθαρισθῇ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀκαφάρτου ὃ υἱός µου. 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰωάννης" πίστευσον εἲς τὸν ἔσταυρω- 

µένον, καὶ καθαρισθήσεται ὃ υἱός σου. καὶ εἶπεν Χρῦσος" 10 

πιστεύω, κύριε, βοήθει µου τῇ απιστίᾳ. καὶ κρατήσας Ἰωάννης 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ σφραγίσας αυτὸν τρίτον», 

εὐθέως ἐξζλθεν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν ἂἄπ' αὐτοῦ. ἰδὼν δὲ 

ὃ Χρῦσος, ὃ ἐποίησεν Ἰωάννης, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ 
πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὑπολαβὼν δὲ Ἰωάννης ἀπὸ τῶν Φείων 15 
γθαφῶν, κατήχησεν τὸν ΧἈρῦσον, καὶ ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν 

καὶ πιστεύσας αὐτῷ ἐπορεύθη εἲς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ παρα- 
Λλαβὼν τὴν ης αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ χρήματα 

ἱκανὰ ᾖλθεν εἰς τὴν οἰχίαν ἸἨύρωνος καὶ εἶπεν πρὸς Ἰωάννην 

κύριε, ταῦτα τὰ χρήματα Λαβὲ καὶ δὺς ἐμοὶ καὶ τῇ γυναικί 90. 

1. την εντ. Υ Τι: τας εντολας Ν | τω -- αυτον Ὑ: εχει τω Χρ.Ν | 
9. χαι ειπεν Ὑ: ειπεν δεο Ν {[ 8. χυριε ει τι Ν πΣ υγ: ητι Ρ:, ἆ Ἡ, 
χυριε οσα ο πιῖ | 5. δεξαι Ὑ Β (αποῖ Υγ): λαβε Ν | 4. µη Ὑ: οπως Χ Ν 

Β | οἱ. αυτον Υ: ωλεσθη Ν, αποὔθανη Β [ 5. χαε ειπεν Υ: ειπεν δε ΝΕΡΑ, 

απεχριθη αυτω Β | 6 αλλα χρ. εχ. (χρ. εχω πιΣ, Σε πιῖ) σου (σε }) 
4. τ. υ. σου Υ ο πὶ Πῃ}: παντων και του χρυσιου Ν, ΕΥΕΧΕΝ του υιου 

σου ν | Ἱ.ογοτ Χρ Υ Β: Σ ΝΙ προς -- και Ν: ΠΙς αυριε χαι Β, 
| 8. ο υιος µου Ἰήετ Ὑ: Υος απο τ. πν. τ. αχ. Ν, Ιείχίετες » Β | 

8, χαι -- Ιω. Ὑ: ειπεν δε Ἰω. Ν ! ΤΙ. βοήθει -- απιστια (--τεια) Ὑ: 

µονον καθαρισθη (καθαρισθητω ϱ) µου ο υιος Β Ι,, ΠΠϊ µου Ν { Ιω. Υ 
Β (ο Ιω., Ἠϊπίες χειρος γ): 3ΣΝ | 19. τον υ. αυτου Ἰῆετ Ὑ: Ἠπίες χειρος 

Ν, αυτου (του υιου πιΞ) νοτ χειρος Β | αυτον Υ πι πΙΣ: αυτω ν, Νε | 

19. ευθεως Νά: παραχρηµα πὶ, ΣΥ πΣν 1 | εξηλθεν Ν΄: εδιωξεν 
Υ Β (--ξε) 1, | 14. ο νοτ Χρ. Υ Β: » Ν | αυτου -- αυτου Ὑ: αυτου 

χαι προσεκυνησεν αυτω (αυτον πι2) λεγων’ αληθως πατερ εν σοι 0 ὕεος 

εστιν πιΣ ν, πγεδεη(]ῖε] 80 ο πιῖ, χαι προσεκυνγ. αυτω λεγων' διδασκαλε 
αγαθε, οὔηγε των πεπλανηµενων, δεοµαι σου, Φώτισον χαμε και ὅος μοι 

την εν Χριστω σφραγιδα Ν, ἀῑθφε]οο Βϊήε απο ἵπ Ν πῇεάετ 1. 20 βα.: 

που 4ἴεδεν Ζαεᾶίσεν πὶολίς ἵπ Τ, | 19. υπολαβων αλ]. ΥΝΤΗ: 5 ΕΒΙ 
"16. τον Χριστον Υ οἳ 1: » ΝΙ 1Τ. αυτω Υ Τ, (δε εγεῖεγε ἵπ ει): τω 
ν Ἄριστω Χ | 18. νιον αυτου Ἡ: υιον ΝΒΊΤ, | 19. εις --- χυριε Υ 1,: ηλδεν 

(Φε Β) προς Ιωανγνην Ίεγων κυριε Ν Β | 20. λαβε και Υ Ἡ: 1αβων Ν Β | 
εµοι (µοι Ἀ) -- υιω µου Ύ ΝΤ: ηµιν Β 
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µου καὶ τῷ υἱῷ µου τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. καὶ εἶπεν Ἰω- 
ἄννης' ἡ ἓν Χριστῷ σφραγὶς οὐ χρείαν ἔχει χρημάτων», ἀλλὰ 
πίστεως ἀγαθῆς. ἄπελφε οὖν, ταῦτα διάδος Ιιτωχοῖς καὶ Λαβὲ 
τὴν χάρι» τοῦ Φεοῦ δωρεά». καὶ διδάξας αὐτοὺς τὰ περὶ πα- 

τρὺς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ἐβάπτισεν αὐτοὺς καὶ 

ἀπέστειλεν µετ εἰρήνης εἲς τὸν οἶκον αὐτῶν. 

Ἐμείναμεν δὲ τρία ἔτη ἓν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος, μὴ προερχό- 

µένοι ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς πιστεύοντας τῷ Χριστῷ 

ἐδίδασκεν καὶ ἐφώτιζεν ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ πληρωθέντων 
τῶν τριῶν ἔτῶν ἔλαβέν µε Ἰωάννης καὶ ἐξήλθομεν ἐν δηµοσίῳ 

τόπῳ, ἐν ᾧ ἦν τὸ ἱερὸν τοῦ “πόλλωνος, καὶ συνήχφησαν ἐκεῖ 

ὄχλοι πολλοί, οἱ μὲν πιστεύοντες τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Ἰωάννου, 

οἱ δὲ ἀπιστοῦντες. ἦσαν δὲ καὶ οἱ ἱερεῖ τοῦ ᾽4πόλλωνος ἓν 

τῷ τόπῳ. καὶ ἔλεγον πρὸς τοὺς συναχθέντας ἀνθρώπους' ἄν- 

ὃρες ἀδελφοί, τί προσέχετε τῷ απατεῶνι τούτῳ; οὐ διὰ τὰς 
µαγείας αὐτοῦ τὰς κακὰς ἐξωρίσθη ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ; καὶ 

τετύφλωται ὑμῶν ᾗ καρδία, μὴ ἐπιστάμενοι τὴν ὑδὸν τῆς ἆλη- 

Φείας, αλλ ἀκούετε ἑνὸς ἐξορίστου καὶ ἐνυβρίζετε τοὺς Φεοὺς 

1. χαι ειπεν Ὑ: ειπεν δεΧΝ, λεγει αυτοις Ἑ, ἀἱαιέ οἱ Ἱ, { δ. ταυτα Ν: 

Ἑ και (816) Ύ, απἆσιβ ὮΒ Ἡ, | 5. και νο υιου Ν πι: » Ἡ, πο Σο 
τί ν Ὦ | αυτους κ. απ. Ν: παντας κ. απεστ. αυτους Ὑ, κ. απεστ. αυτους 

Ὦ | 6. τον οικον αυτων ΧΝ: εις τον εαυτων οι. ο πα Τ1Σ, εν τω οικω αυ- 

των ν, εις τους ἴδιους οικους Υ | ἵΤ. τρια ετη Υ΄ Ἱω: τριετη χρονον Ἰήπίθς 

Ἰήυρωγος Ν, χρονον (κανον (ηἱχ ΠΣ τριετη) νοΙ εν τω οικω Β, τριετιαν 

ολη» Ἠϊπίοι Ἰήυρωνος ππὸ, ἆθτ αἱ νοη Ρ. 74, ὃ Δπ ἩθρρεΙᾶββεη Ἰαί, 

ετη δεκα ΕΣ 5. Ἠπίθη 7 Ἱ. 9 | προερχ.: προσερχ. πιτ Ν | 8.εκ --- αυτου 

Υ: ΝΕ, Πἱ6ι βο]]θββί Ὦ2 ΑΠ µηήδε παρρησιαζοµεγνοι αλλα κρυπτως δι- 

Φασκοντες χαι βαπτιζοντες. τοτε λεγει Ιωαννης προς µε' τεκγον ΙΠήοχορε, 

ιδου εφδασεν 0 χαιρος του µετα παρρησιας κηρυξαι τον λογον του Φεου. 

τεύγηκασιν γαρ οι εγταυύα εξορησαντες ηµας. καὶ ετερος ηγέµων επεδη- 

µησεν ΤΙ χωρα ταυτη. τοτε παραλαβων µε εξηλθαμεν εκ του οικου Μυ- 

θωγος χαι ηλύαμεν εν τοπω ὅδηµοσιω Α. Ἰ. 10 | τους πιστ. τ. Χρ. Ὑ: (και 

ὃς Ν) τους πιστ. (παντας -ἵ- ΠΙ! 12) εν τω οικω Ν Β | 9. εν τ. οικω αυ. ̓  

Ύ: αυτους Ν, Σ Β { και -- ετων Ὑ: µετα δε το πληρωθηναι τον τριετη 

χρονον Ν, πληρωθεντων δε των τριων ετων ΠΣ, πληρωθεντων τοινυν 

(ουν ν) δεκα ετων ὁ 1η ν, » Ὦ| 11. το Υ Ρ2: ΣΝ ΒΙ 15. οι ερ. ὓ: 

ερ. Ν | 14. τοπω και Υ: τοπω εκεινω οι Ν | 16. αδελφοιΝ Ὦ: ΣΝΡΣΒ | 

τ. απατεωχι Ν ο: τ, απαταιωνι Υ 2 πιὶ πιΣ, τοις λεγοµεγοις υπο του 
απαταιωγος τουτου Υ | οὐ Ν Β Ι, (ΠΟΠΠΛΕ): οὗ Υ 2 | Ι6, τας καχας Ἡ: 

ΤΝΕΣΖΡΙ 1Τ. υµων Πεν Υ: ης] καρδια Ν | επισταµενοι Ν, ἀῑο ρ]αῖε]ιθ 
Ιπεοπρταθη” η Ἡ: επισταµενων υμων Ὑ, και µη επιστασθε πηῦ | 18. αλλ’ 
αχ. Ν: και αχ. Ὑ, δια τι ακουοντες πὸ (7Σ και νοῖ εγυβρ.) 



| παρ αὖτο», εἶπεν πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοῦ ᾽πόλλωνος" 
ο δοὺ ίνα ὁ ὑμῶν ὁ οἶχος τοῦ Απόλλωνος ἔρημος. καὶ εὐφθέως 

κατέπεσεν τὸ ὃερόν, καὶ οὐδεὶς ὤλετο ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔμεινεν 

λίΦος ἐπὶ ΛίΦον ἐν αὐτῷ. κρατήσαντες οὖν οἱ ἵ Ἱερεῖς τὸν Ἰω- ὃ 
άννην ἐπέθηκαν αὐτῷ πληγὰς πολλὰς καὶ λαβόντες ἡμᾶς ἔβαλον 

εἲς οἶκον σκοτεινὸν καὶ ἐποίησαν φύλακας ἐπὶ τῷ φυλάσσειν 
ἡμᾶς. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Απόλλωνος καὶ ἀπήγγει- 
Ίαν τῷ ἡγεμόνι Λέγοντες, ὅτι Ἰωάννης ὃ μάγος καὶ ἐξόρισεος 
διὰ µαγικῆς κακοτεχνίας κατέστρεψεν τοῦ µεγίστου Φεοῦ 4πόλ- 

Ίωνος τὸ ἱερόν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ἡγεμῶν ἐλυπήθη σφόδρα 
καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς βληθῆναι ἐν τῇ φυλακῇ. περιέφηκαν δὲ τῷ 
Ἰωάννη σίδηρα, καὶ ἦμεν ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἐσωτέρᾳ. ἀκούσας 
δὲ ταῦτα Μύρων καὶ πολλωνίδης, ὅ υἱὸς αὐτοῦ, ἐπορεύφησαν 

πρὸς τὸν ἡγεμόνα ᾽άκύλαν, τὸν διαδεξάµενον τὸν γαμβρὸν αὐ- 

1. της ἵ πό: » ΝΙ προσταξ. Υ Ν: διαταξεως πι | 9. παρ αυτων 

Ύ: παρα των ιερων του 4πολλ]ωνος Ν, » Β Ι, πι (ἀἶεθες ἀαεῖς και 
περιβλεψαμενος) | προς τ. ερ. τ. 4π. Ὑ οἲ Ἡ: προς αυτους Ν. αυτοις Β 

(πι 2) { 3. υµων--- 4πολλ. Ὑ: ο Οικος υμων Χ (Ρεκεμτίεῦεη ημων) Ρ3 Β | 
4. χαι ουδεις Υ: ανδρωπων -ἰ- Β (αὔὓετ πιῖ ουδεις δε) πιὸ, ανΌρωπων των 

εχεισε --- Ν { αυτω Ὑ: αλλα µονος 0 γαος διελυδη -- Ν πι, π]εμίς ἄανοηι 

Β Τ,15. ουν Υ Β: δε Ν, βαῦσ αὈπεϊεπεπά γθᾶετ πι" | 6. αυτω Ν Β: εν 
αυτω ἵ | 7. οιχον σκ. Υ: φυλακην σκοτεινην Ἀ, φυλακην πα, ἐεπεῦγοδιέπε 

εἰ οὐδοιγιπι Ίοεμπι Ἱ, Ι εποιησαν -- φυλασσειν Υ (βεςεμτιεῦεῃ το φυλα- 
σιν): εστησαν τινας φυλαττοντας Ἀ, Φρουρους επιστησαντες πι”, αἀδεπέεε 

επεινία» Ἰ, | 8. οι Ἱερεις -- ηγεµονι Ὑ: επορευδησαν προς τον ηγεµονα 

Ν ο Ἰ, Β | 9. ο µαγος και εξ. Ὑ: ο εξοριστος Β, ο µαγ. ο εξορ. Χ 

φεζισίογ εί πιαφµς Ἰ. | 10. κατεστρεψεν Ἡ οπιῖ Υ: εστρεψε Ντη} [ µεγιστου 

Ύ Ἐ (ομπο Φεου): µεγαλου ΝΙἱ 19. βληΦ: κληδηναι Ν {| περιεδ. δε Υ: 

και περιεδ. ν πι} (--θηχεν], περιεθηκαν 0Ἠπθ και οᾶετ δε ο πῖ, χαι 

περιτιφεασιν Ν | 18. ημεν Ὑ: ηµεδα Ν Ι τη εσωτερα Ύ (8ο αποῖ ο πιὶ 

3η απάτες Ρίε]]ς, πο πι ν 4επ Βαΐσ Ρ): δ ΝΙ αχ. δε ταυτα Μ. Υ Β 

(ο Μ.): ακ. δε ταυτα Χ. ταυτα ακ. ο. Μ. 2 | 14. και απ. -- ἔπορευ- 

Φησαν Υ εἲ Ἰ,: επορευδη Ν Β, επορευδη αµα τοις υιοις αυτου Ρ3 (8. 

Ν Β παεμλετ) | 15. 4κυλαν Ἰετ Ὑ: γος τον ηγεμ. Ν Ρ2 Β | τον διαδ. --- 

αυτω Ρ. 82, ὃ Ἡ (ο Τοί ηγεµων Ρ. 89. Ί ππά τον ΥΟἵ ηγεµονα Ρ. 85, 8 

ηαῦε ἴο]ι ο. πγεθεπ(]σῖι 8ο Ῥ3 {... γαμβρον του Ίήυρωνος. ουτος 
δε ην απο . . . Ίοντου και επεµφθη ηγεµονευειν εν τη γησω εχεινη. ην 

δε και κα. .« εισελθων ουν Μ. και ο υιος αυτου 4π. προς τον 

ΊΥ- ειπον προς ο εν εἴ 1, (αθίεγιωπέ αἲ Αεᾶαπε, αιέ ἕμπο εταέ ρταεςες 
εἰ ἴπ ἴοειωι οἰγὶ ΟἸηγδίρραε ει[εεέις εἰ εταὲ ἄε 8ΥποΡε φιαε εσί ἵπ Ῥοπίο 
᾿οοῖεπε Αροϊϊίιεπι. αδί φεγο ἐπργεκεί διωπέ, ἀἰπεγμπέ Ῥγαεείᾶϊ) οἳ αποῖι 
πι Ῥεῖ Απιρη]. Ρ. 94: αμα τω υιω αυτου Απολλωνιδη, και ειπεν 4πολ- 

Δεία «οαππῖς. 6 

βασιλικῆς προσεάξεως καταφρονεῖεε. ἀκούσας δὲ ταῦτα 
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ο το τος 

τοῦ. ἦν δὲ οὗτος ὃ ἡγεμὼν ἀπὸ Σινώπης τοῦ Πόντου: ὑπῆρχεν 

δὲ καὶ Ἕλλην, σεβόμενος τὸν ᾽άπύόλλωνα. εἰσελθῶὼν δὲ Μύρων 
καὺ ὃ 4πολλωνίδης πρὸς τὸν ἠγεμόνα, εἶπον αὐτῷ' δεόµεβα 

τῆς ὑμετέρας ἐξουσίας περὶ Ἰωάννου τοῦ ξένου, ὅπως τοῦτον 

ἀποδώσης ἡμῖν. καὺ εἴ τις τι ἔχει κατ αὐτοῦ, Λεγέτω τῇ ὑμε- 

τέρᾳ ἐξουσίᾳ. καὶ εἲ μὲν ἄξιος Φανάτου ἐσείν, αποθνησκέτω" 

εἶ δὲ ἀναίτιος, καὶ τοῦτο ἓν ὑμῖν ὑπάρχει. ὁ δὲ ἡγεμῶν εἶπεν" 

ἀκήκοα παρὰ πολλῶν, ὅτι μάγος ἐστὶν καὶ φάρμακος καὶ ἅπιο- 

πλανᾷ πάντα ἀνθρωπον. καὺ ἐὰν λάβητε αὐτὸν καὶ ἀποδράση 

αφ ὑμῶν μαγικῇ κακοτεχνίᾳ, τί ποιεῖτε; καὶ εἶπεν ᾽πολλω- 

νίδης πρὸς τὸν ἡγεμύνα' ἐὰν ἀποδράσηῃ, ἔστωσαν ἡμῶν αἳ 
κεφαλαὺὲ ἀντὶ Ἰωάννου καὶ ὁ οἶκος ἡμῶν σὺν πᾶσιν τοῖς ὑπάρ- 
χουσιν ἡμῖν. καὶ ἐπέτρεψεν ὁ ἡγεμὼν τοῦτο γενέσθαι, αἶδεσθεὶς 
τοὺς ἄνδρας, ὅτι ἦσαν λαμπροὺ παρὰ τοὺς ὄντας ἓν τῇ πόλει 

ἐκείνη. εἰσελθόντες οὖν ἓν τῇ φυλακῇ Ἰύρων καὶ ᾽πολλω- 
νίδης, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἐκούφισαν τὰ σίδηρα ἀπὸ Ἰωάννου καὶ 

ἐξέβαλον ἡμᾶς καὶ εἰσήγαγον ἓν τῷ οἴκῳ αὐτῶν. καὶ εἶπεν 
Μύρων πρὸς Ἰωάννην' κάφΦου δὴ ἓν τῇ οἶκίᾳ τοῦ δούλου 

λωνιδης προς τον Ίηγεμονα Ν, Ὠοθϊπαμ 5ο Β, παν οαἶηπ Λεγοντες ηγεµων 
Ἠπίεχ δεοµεθα σου Ε2 | 4. υµετερας (Ρ686ΠΧ. ηµετερας) εξ. Ὑ: υμων µε- 
γαλοπρεπειας Ν ο πι] (πι παρ), υµετερας µεγαλοπρ. Ῥήὰ, σου 2, 

Ὀεπέφιωίαίεπι ἔμαπι Ἡι | 9Ὁ. αποδωσης Υ Ρὸ (--σεις) ν οἳ ΑΙ. Βπίπηαπη, 

αντ. ᾱ. ποιί. 8ΡΤ. . 84: Όἶεπι. Ἡ. αἆ Οον. Π ο. 1, ὃ:ϊ απολυσης Ν. απο- 

ὅωης ο πω (12 πιο) | τι Ἠῖοτ Υ Ρ5 Β: Ἠϊπίθγ εχει Ν | υµετερα Ν Ρῦ: 

ημετερα Ὑ, υμων Ἠϊπίθι εξουσιας (νο 66 ἀοτί Παἱβαί) Β |! 6. µεν Υ Ρ5: 
» ΝΙ αποὺν. ει δε αναιτ. Ν Εὸ πιδ ος Ἡ: ΣΥ! Τ. ειπεν Υ Ἱ,: προς 

αυτον ΧἈ, προς αυτους Ῥὸ | δ. πολλων Υ Ε5 Β: ανθρωπων -- Ν | και 

φαρµ. κ. αποπλανα Υ οἳ Ἡ: και µαγευει Ν Ρ5 /9. παντα ανὺρ. Υ: παν- 

τας (τους -- 5) ανθρωπους Ν Ρὸ οἳ Ι, | και εαν Ὑ: εαν ουν Ν, εαν 

Ῥὸ | λαβητε Ν: λαβετε Ῥὸ, λαβεται Υ | 10. υµων Υ Ν:ι ημων Ε5 | µαγικη 

κακ. Ὑ: δια µαγικης κακοτεχνιας Ν Ρ5 | ποιειτε Ὑ Ρ5 Β: ποιητε Ν | και 

ειπεν Υ Ῥ5: ειπεν δε Ν | 11. ημων ει Ὑ Ρὸ: Πϊηίθι κεφαλαι Ν Β | 

12. αντι Ἰω. Ν (ἀἱ69βαοι αἰοίῃ απγιεάεγ]ιο]έ ἀῑο Ἰογίθ νο και επετρ.) ΕΡΕ 
Β: » Υ] οιχκος Υ: πας Χ Ν Ρὸ Β| συν -- ηµιν Υ: συν τοις υπαρ- 

χουσι Ῥὸ Ἑ, και παντα τα υπαρχοντα Χ | 18. επετρ. Υ Ν Β: εκελευσεν 

Ρ2| 14. τους -- εκεινη Υ: παντας τους οντας εν τ. πολει Ν Ρ5 Τ, (αὖοι 

-- εκεινη), παντων τιµιωτεροι Ἑ (τιµιωτατοι Τη], των εν τη πολει εκεινη 

ΕΕ πι) | 15. εισελθοντες Ἡ Ρὸ Β: ελθοντες Ν | 16. ο υιος αυ. Υ Ρὸ: 

Ν | 17. ηµας Ὑ: εκ της φυλακης -- Ν | εισηγαγον Υ: εισηνεγκον ημας Ν | 
18. Ιωαννην Ν Ρὰ Β Ι: τον απ. Υ | δη Υ Ν πι (πι): δη περ πι" γ, 

δε ο (Ρ59) 



Ἴσου καὶ μὴ προέρχου ἐν τῇ πόλει ταύτη" ὅτι πονηροὶ καὶ βίαιοι 
ἄνθρωποι ὑπάρχουσιν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ µήποτε ἆνα- 
λώσουσίν σε πικρῶς. καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς Μύρωνα” οὐκ 
ἀπέστειλέν µε Χριστὺς εἰς οἴκους ἡσυχάζειν, αλλ ἀπέστειλέν 

µε εἰς τοὺς βιαίους καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, οὓς σὺ Λέγεις. 

οὕτως γάρ µοι ἐνετείλατο λέγων: ,ἰδοὺ ἀποστέλλω σε ὡς πρό- 
βατον ἓν µέσῳ λύκων καὶ μὴ φοβηθῆς αυτούς". καὶ πάλιν 
εἶπεν ἡμῖν: ὅτι διὰ πολλῶν ὀθλίψεων δεῖ ὑμᾶς εἰσελφεῖν εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Φεοῦ-. καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς εἴχομεν οἴκους 

καὶ ὑπάρξεις, καὶ εἶπεν ἡμῖν" ,ἄφετε αὐτὰ καὶ ἀκολουθήσατέ 

μοι”. καὶ καταλιπόντες ἅπαντα ἠκολουθήσαμεν αὐτῷ. ἐγὼ 

γὰρ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀτιμασθῆναι, καὶ 

οὐ µόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἀποφθανεῖν, δέρεσθαι καὶ ὑπομένειν, 

διώκεσθαι καὶ μὴ ἀναχωρεῖν, καὶ ἁπαξαπλῶς ὑπὲρ τοῦ ὀνό- 

Ί. προερχου 5 6: προερχει Ὑ, προσερχου Ν πα πιΣ πι ν | ταυτη 

Υ:  Ν Ρ5 πι’, αὐπεϊσμεπα Β | οτι -- βιαιοι Ν Ἰ,:-οτι πογηροι Υ, πο- 

νηροι γαρ κ. βίαιοι ϱ πΙ] πι} πιὸ, βιαιοι γαρ Ἡ | 2. υπαρχ. -- ταυτη Ρ2 

Β (ν Βἰεῆέ υπαρχ. 4Ώ8 Ἐπάθ): εισιν της πολεως ταύτης Ύ (4εππος]μ Κεῖπ 
ος οι ανθρωποι}, εισιν ενταυδα 13, υπαρχ. εν αυτη Ν | χαι ΥΟΓ µηποτε 

Υ Β (πας ν ”» 4επ Βαΐσ): Ἠπίογ µηποτε Ν, » Ρ' | αναλωσουσιν Υ Ν 

Ρ5 ο: αναλωσωσι πιῖ (πι22], Φανατωσουσι πι | δ. πικρως Υ Ρ: Σ Β| 

χαι ειπεν Ὑ ο πι (πι πΣὂ): ειπεν δε Ν Ρ3 | προς Μυρ. Ἡ. τω Ἰάυρωνε 

πι: Ἰήυρων αδελφε 3 ο πι! ν, αδελφε πιΣ τη, ο ΊἨήγοπν Ἰ, | 4. Χριστος 

Ύ γ: ο Χρ. Ν Ρ5 Β, απο Ρ2 | εις οικους Υ Ρ2 Τ,: εις οικον Ν, εις 
οικιαν Ἑ (πας Υ εν οιχκια Ἠϊπίει ησυχ.) Ρ3 | ησυχαζειν Υ Ρ2 Β: ησυχασαι 

Ρ5, καθεζεσθαι πιὶ | απ. µε Ὑ Ρ3 Ρ2 (Μπίει ανΒρωπους) ο πιὶ πι}: Σ 
Ν πι ν | δ. εις Ν αἰο.: προς Ύ | ους συ λεγεις Υ Ρ2(5 συ) Ρὲ: κ 

τουτους Ν πῇῦ, Σ Β | 6. ουτως γ. µ. ενετ. Ν Ῥὸ: ουτως γαρ ενετ. ηµιν 

Ύ, αυτος γαρ εστιν ο ειπων Ρ3, 'ΣΒ | αποστ. -- φοβηήηθης Ν Ρ: (ἀἱθβετ 

3 ως προβ.): εγω αποστ. υµας ως προβατα . . . φοβηδηται Υ, 80 Ὀ8 

λυκων Β, ἴπι πθβεπίεπεη απο] Ῥ2 πι", ἄασερεν Ἰα ἵ, ἀάδ ππνο]κ(ᾶηάϊρο 
Οαὲ απ5 Με. 10, 26, πε]ομες Υ Ν Ρ: πε Μι. 10, 16 νοτβεμπεῖσεη, 8118 

Μι. 10, 28 ετρᾶησί | 8. ειπεν ηµιν Ἡ: ειπεν Ν, εγει Ρ2 πι, » Ρ3 Β 
(81856Υ πι) | οτι Υ Ν Ρ: πι πΣπὸ νγ: Ρο | υμας Υ Ρ5 Β: ηµας 

Ν Ρ3 1, | 9. και νο ηµεις Υ Ρ: 1:  Ν, ἆεπ 8αΐσ » Ρ2 Β | οιχκους 
μετ Ὑ Ρ3: νοΓ ειχοµεν Ν | 10. ηµιν Ὑ Ἱι: προς ηµας Ν Ρ: | αυτα Υ: 

ταυτα Ῥ., ταυτα παντα Ν, οπυπία ἵ, | 11. καταλιπ. Ὑ: αφεντες Ν Ρ5 | 

απαντα Ὑ: παντα Ρὸ, ΣΝΙ 19 γαρ Υ Ν: δε Ρ3, µεν ουν Β (πε ουν 

Ἡ) Γατιμασδ. --- αποθανειν Υ (αεἴπ ποη κοἴμπι απο Τ): αντιµαζεσθαι χαι 

βασταζειν Ῥ” Β, µαξεσθαι χ. βαστ. Ν, Π"Σ ατιµαζεσθαι Ρ5 { 14. µη αναχ. 

Υ ΤΕ”: αναχ. Ρ", µη υποχωρειν Ν, ευχαριστειν Β | υπερ -- εις αυτον 
Ῥ. 84, 2 Ὑ Ν (απο Ἰἠπίτ ρυσθω) Ρ3 (4ἴ6β6ζί δια τουτου .. .. µελλου- 

σης): καθ’ ηµεραν υπερ Ἄριστου αποἈνησχειν Β, ΑΑΠΙΠΙΙ χαι απαξαπλως 
 Ρ2 πιῦ 
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ο ὰ ο 

µατος αὐτοῦ 9νήσκει», ὅπως δὲ αὐτοῦ ῥυσθῶ τῆς καταδίκης, 
τῆς ἐχούσης Λλαβεῖν τοὺς μὴ πιστεύοντας εἰς αὐτόν. καὶ ταῦτα 

εἰπων Ἰωάννης πρὸς ἸἩύρωνα ἔλαβέν µε καὶ ἐπορεύθημεν ἓν 
τόπῳ καλουμένῳφ Τυχίῳ. 

Ἡν δὲ ἔκε παράλυτος κείµενος, καὶ παρερχοµένων ἡμῶν 

εἶπεν πρὸς Ἰωάννην: διδάσκαλε τῶν Χριστιανών, μὴ παρέλώης 

τὸν δοῦλόν σου, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης" τέ Φέλεις; καὶ εἶπεν 
ὁ παράλυτος' ἄρτον ἔχω καὶ βούτυρον μικρόν μὴ ἐπαισχυνθῇς 

τὸν δοῦλόν σου, ἀλλὰ καφίσας µετ ἐμοῦ, µεταλάβωμεν τούτω», 

ξένος γάρ εἶμι ὥς καὺ αὐτοί, καὶ ἐλθόντος µου ἐνταῦθα ἔτιι- 

συναχύεῖσαι αἱ ἁμαρτίαι µου καὶ τῶν ἐμῶν γονέων συνέσφιγξάν 

µε καὶ ἐποίησάν µε οὕτως: καὶ ἐὰν ἴδω ξένον, ἀναπαύεται ἡ 

Ψυχή µου ἓν αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰωάννης περίλυπος 

ἐγένετο καὺ δακρύσας εἶπεν πρὸς τὸν παράλυτον' παρὰ σοὺ 
σήμερον τὸ ἄριστον ποιήσοµεν καὶ εὐφρανθησόμεθα μετὰ σοῦ. 

2. χαι ΥΟΥ ταυτα Υ Ρὸ: » Ν, και λαβων µε Ρ2 πιδ, τη ουν επιουση 
ημερα ο η], τη ουν επερχοµενη πἩὸ ν | δ. Ιω. Υ: ο Ιω. Β Ρ5 (νου και 

επορ.), |» Ν Ρ2 πιὸ | ελαβεν µε Υ: -- μεθ εαυτου Ν Ρὸ, λαβων µε 
Ε2 πιὸ (8, γοτ]ος) ο,πθ {οἱβεπάθβ χαι | επορευθ. ν Ν Ρὸ Β: απηλθομεν 

Ῥ3, παλιν εξηλθομεν εκ του οικου Ίήυρωνος και ην κηρυσσων παρρησια 

παγνταχου τον λογον της αλήθειας υπᾶ γοηπ ἆ απ ΠΙΟΠίΦ πιθῖγ Ρἱ8 Ζ11Πη 

ΚαρῖϊοΙι νου ΚΥΠΟΡΒ πι | 4. Τυχιω Υ Ν: τειχιω Ῥὸ πΣ, τυχη ο πι γ, 

τυχει πολεως (0ἨΠ6 αχαλουμ) 2, ο» Ὦ | 5. παραλυτος Υ Ρὸ: ανθρωπος 

παραλυτικος Ν, ἨΠΙ παραλυτικος Ῥ3 Β | κειµενος Υ: κατακειµενος Ν Ρ3 

113, Χατεχειτο ΥΟΥ παραλ. Ρ2 ο πὰ ν | 7. θελεις Ν Ρὸ 1, (-- μὲ Γασίανι): 

εστιν Ν. Σ πἹθΙΥθΘΓΘΒ Ῥ2 Β | 8. παραλυτος Υ Ῥὸ (Χ προς αυτον): πα- 

ῥαλυτικος Ν | αρτον Υ Τ, οἳ Ὦ (εστιν µοι αρτος, ΘΏΌΘΠΡΒΟ Ῥ2, ἆαπη ολι- 

7ος): ενα -- Ρ5, Ππίθι εχω ἆ8ββδε]ρο Ν | βουτυρον: πιῖ Ρὸ οἱνον, Ἱ, 

σοπάὐπιεπίέ | µικρον Υ Ν Ρ5: ολιγον Β, ο» ΡΣΙ µη Υ ΙΤ: ουν -- Ν, δη 

- Ρὸ, αιιοι Ὦ Ρ:, ἨποθΙοΠθ ἆεπ Φαΐά νοι]θι Ἠαθθη, βοπγαηπΚοη ΘΏθπβο | 

9. αλλα --- τουτων Υ Ρὸ ο Ἡ: Σ ΝΙ 10. ειµι Υ: υπαρχω ΡΕ” Β (Λοἷᾶρ 
{1ήμοτ), ειµι καγω Ν Ρ5 [ αυτοι Ὑ: αυτος Ῥ3, υμεις Ν Ρ2 Β, ως --- εν- 

ταυθα 21, | ενταυθα Ὑ: εν τω τοπω τουτω Ν Ρὸ, και ελθοντος -- αυτω 
1. 19 » Ρ2 ἆατ Ἰΐ6τ ραη7 πῖέ Β βοΏί | επισυν. Υ (ᾳδβδοτίθβεη επισειν.) 

Ῥ5: επεσυνηχθησαν µοι Ἀ | ΛΙ. αμ. µου Υὶ Ῥὸ: εµαι αμ. Ν | γονεων Ἡ 

Ν Τμ πατερων Ρ5 | 19. κ. εποιησαν (επαισαν Ν) µε Ν Ρὸ: » Ύ, απάΘΙΒ 

1, | ἔενον Ὑ Ρὸ: τινα -- ΝΙ 18. εν Υ Ν: επ Ρ5| 14. τ. παραλυτον Υ: 
ΤΟΝ παραλυτικον Ν, αυτον ῬΒὸ | παρα -- ποιησοµεν Υ Ρὸ (τον αρ. ποι- 

ησωμεν): σηµερον παρα σοι αριστησω 2, 80 απο Β (40Ώθ6γ αριστω), πα 

υποστρεψω ΧΝ, ἀπάςιβ Τι | 15. ευφρανΦησοµεθα Υ (Ρ686ΙΣ, --σωμεθα) Ρ2 
Ὦ οἳ Ἡ: ευφρανθησοµαι Ν, ευφρανθωμεν Ῥ3 | µετα σου Υ ΝΤ: επι σοι 
το ο ου 
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μ αὐτὸς μεθ ἡμαν. καὶ εοροόθήλα, ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ γυνή 

στ πα «. ον ὂε 

τις χήρα ἀπαντήσασα ἡμῖν εἶπεν τῷ Ἰωάννη" κύριε, δεῖξόν μοι, 

ποῦ ἐστιν τὸ Ἱερὸν τοῦ ᾿{πόλλωνος. καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἰωάννης” 
τί χρίζεις τοῦ ἱεροῦ; ἡ δὲ εἶπεν' υἱός µοι μονογενὴς ὑπάρχεε, 

καὶ πνεῦμα πονηρὸν ἐπεισῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ ὀλέσκει αὐτόν, 
καὶ ἡλφον πυφέσθαι τοῦ καθαρωτάτου 4πόλλωνος, τὸ τί ποιήσω 

αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτήν' ποίας πύλεως ὑπάρ- 

χεις; ἡ δὲ εἶπεν: οὐκ εἰμὶ ἀπὸ πόλεως, ἀλλὰ απὸ τῆς αγροικίας, 

καὶ οὐδέποτε εἰσῆλθον ἐν τῇ πόλει ταύτη. καὶ εἶπεν αὐτῇ 
Ἰωάννης πόσας ἡμέρας ἔχει τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν ἐπὶ τὸν 

υἷόν σου εἰσελθόν; καὶ εἶπεν ἡ γυνή τριάκοντα τρεῖς, καὶ 

ἐστὶν ἀκράτητος. εἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ ἀπόστολος' ἄπελθε ἐν τῷ 
οἴκῳ σου" ἓν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκαθαρίσθη ὃ υἱἷός σου 
ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀκαφάρτου. νοµίσασα δὲ ἡ γυνή, ὅτι 

Ἱερεύς ἐστιν τοῦ «πόλλωνος, ἐπίστευσεν, καὶ ἀπελθοῦσα εὖρεν 

τὸν υἱὸν αὐτῆς καθαρισθέντα απὺὸ τοῦ ἀκαφάρτου πνεύματος. 

ἐπιστρέψαντες δὲ πάλιν ἤλθαμεν ἐν τῷ τόπῳ τῷ καλουµένῳ 

1. χαι αυ. µ. ημων ἵ Ἱ,: »δ Ν Ρ2 Ρ5 Β | 2. ηµιν Τ Νο πὶ πι}: 
ημας Ῥ3 ν| ὃ. που εστιν Υ Ν. |» Ρ3 | και ειπεν αυτη Υ: ειπεν δε Ν 

Ῥ: Β (ἀϊεβα Ὀοίάεη -- αυτη ο) { 4. τι Υ Ν Β: και Χ 3] του ερ. ὓ 

Ν (ς« γυναι): το ιερον του «4πολλωγος Ρ3 | µοι Ἰῆετ Υ Ν: Ππίετ υπαρχει 

(υπαρχων οἶπε Γοϊἱρεπᾶςβ και Ρ3) Β Ρ5 | 5. επεισ. Ν Ρ:: υπεισηλθεν Ρ2 

ο πιΣ υγ, εισηλύεν Υ, υπεισελθον τηῖ | εν αυτω ἵ πιΣ: επ αυτον Ρ3, αυτω 

ΝΡξΖουν, Σπ / ολεσχει 2 ο πιὶ πι}: ολεσει Υ,΄αλισχει Ν Ρ3. απωλλει 

ν[6. του -- ἀπ. Ὑ Ρ: Ρ): τω χαθαρωτατω Απολλωνι Ἀ το Υ: ΝΕΑ, 

πῖεΏί σα νετρ]. Ρ3, ἄειτ Ἠϊες Ὠεϊπα]ι σαηζ πῄῖ Β ρεΏέι 7. προς αυτην Υ: 
αυτη Ν Ρ5 ΓΙ υπαρ. Υ Ν: τυγχανεις Ἐ3 | 8. αλλα απο Υ: αλλ εκ Ν, αλλα 

Ρ5| 9 εισηλ. Ὑ Ρ5: ηλ9ον Ν| κ. ειπεν Υ: ειπεν δε Ν Ρ5 [αυτη Υ Ρ:: 

προς αυτην Ἰήπίει Ιω. Ν | 10. το πονηρον Υ 1: Σ ΝΡ:1επιτον υ. : 

επι τω νιω Ῥ3, εις τον υιον Ν Ι 1. εισελθον ει Ἡ: Ἠϊπίετ πγευµα Ν 
Ρ5| κ. ειπεν Υ: ειπεν δε Ν Ρ3 | τρεις Ν Τ): ηµεραι --- Ἑ, ηµεραι εισιν 
--- 2 (α0ετ πῖο Β απ πᾶηετετ ΒἱεΙ]6], ηµερας εχει -- Β3, ετι εισιν Υ | 

χ. ε. ακρατητος Ρ3, ΑπεἩ Ν, ἄετ εκτην βἰαίί εστιν, οἱ Τ,: εξοτε τουτο συµ- 

βεβηκεν αυτω Ὑ, εξ ου ταντα επαδεν Ρ3, 2 ΕΒ | 19. ειπεν δε Υ Ρ3: ο δε 

Ν [αυτη Ὑ: προς αυτην Ἠϊπέετ Ιω. Ν, ο» Ρ3 | εν -- σου Υ Ι, ε Β: 
Ν Ρ5 [ 10. τη. πρ Υ 1. (Χ ἀοπιπ πιεί): Ἄριστου Ῥ3 οἳ Β, του πατρος 

χαι του υιου και του αγιου πγνευµατος Ν | εκαδαρ. (εκαθερ. Ῥ3) Ἠϊετ Υ: 
Ἠϊπίες σου Ν Ρ” | 14. τ. ακαθ. Ὑ: τ. πονηρον Ῥ3, πονηρον ΥοΟς πνευμ. 
Ν {[νοµισασα -- πνευµατος: Σπα Υ | 15. Ἱερευς Ν Ρ3 ᾳ: ο Ιωαννης 
πι πιΣ ν, πιεητοτος ΣΙ, | 16. καθαρ. α. τ. αχ. πνευμ. Ρ3: καθαρ. του 
πονηρου ὅδαιμονος Ἀ, σωφρονουντα Β | ΊΤ. παλιν ηλδαμεν Υ: ηλθομεν Νι 
ηλθομεν παλιν Ῥ3 Γτω Υοί τοπω Ν Ρ:: ΣΝ 
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αν. 

Τυχίῳ, ἔνθα ἦν ὃ παράλυτος, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης, ἰδοῦ 
δὴ ἤλθαμεν ἐπὶ τὸ ἄριστον' τίς ἐστιν ὁ τὴν διακονίαν ἡμῶν 

ποιῶν; καὶ εἶπεν ὁ παράλυτος' κύριε, εἰς κύπον ὑμᾶς ἤγαγον, 
ς/ ο) 9 / , 9. 5 3 / ο ος 2 ὅπως αὐτοὶ διακονήσητέ µοι. καὶ εἶπεν Ἰωάννης, οὐχὶ, ἀλλ 
32 ω. Ὁὃ ω ο. -. - - / 

ἓν τῷ ονόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ἀνάστα, δια- 

κόνησον ἡμῖν. καὶ κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν, καὺ 
3) κ / ο τὸ ο ο 2 μι 9 3 ἕστη καὺ διηκόνησεν ἡμῖν καὶ ἐφάγομεν παρ αὐτῷ καὶ ἐπίομεν. 

α , 2 / Ρ] .ω 3/ / 3 

καὶ αναστάντες ἐπορεύθημεν ἐν τῷ οἴκῳ ἸἨύρωνος, καὶ εἴσελ- 

Φόντες εὕραμεν ἐκεὶ Ῥόδωνα, τὸν ανεψιὸν Ἰύρωνος, καὶ παρε- 

κάλεσεν τὸν Ἰωάννην, ὅτιως δώση αὐτῷ τὴν ἓν Χριστῷ σφρα- 
7ὸ 9 ὃ ὃ ́ ας 4 Ν 9 Δ 9 ς ο ς 

γῖδα. καὶ διδαξας αὐτὸν τὰ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 
Μ, ΄ 3 / ) / 9 -” ΄ τσ ς ” 

πγεύµατος ἐβαπτισεν αὐτόν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἠλῷεν ὃ ἀνθρω- 

16 

πος ὃ ξένος καὶ παράλυτος καὶ προσελθὼν ἔπεσεν προσκυνῶν 

καὺ εὐχαριστῶν τῷ Ἰωάννη. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ περὶ ΙΜύ- 
ρωνα, ὅτι ὑγιὴς ἐγένετο, ἐφαύμασαν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
περὶ τοῦ συμβάντος αὐτῷ. καὶ ἐξηγήσατο πᾶσιν περὶ τὴς 
αἴτίας αὐτοῦ, πῶς. ἑφεραπεύθη, καὶ παρεκάλεσεν τὸν Ἰωάννην 

1. Τυχιω: Τειχιω Ρ5 5. οΌθεη Ρ. 84, 4 | ενθα (οπου 5) ην ο παρα- 

λυτος (και ξεγος -- Ρὸ οἱ Β)Υ Ρ5: προς τον παραλυτον Ν | 2. δη ηλθαμεν 

Υ: ηλθομεν 4ἱθ απάθτη | τις εστιν Ὑ Ρ5 Β (λοιπον Χ πιΣγ) Ρ2(Χ και): 

τις Ν | ημων Ν Ρ2: ηµιν Ρ3 ο ΣΥ (416 παὶ ἆθτ αΏθΓ ο µελλων διακο- 
γησαι ημιγ), ΣΥ | ὃ. υμας πιτ Ἡ Ππίθι ηγαγον | και ειπεν Υ: ειπεν 

δε Ν Ρ5 οίο. | 4, διακονησον Ὑ Ρὸ: και Χ Ν | 6. ημιν Υ Ν: ηµας 5 | 
αρατησας: η Ύ εκρατησεν | της χειρος Υ 5 Β (αυτου - ν): ΣΝ] 

ηγειρεν Ν Β (Ἡ- αυτον, οὉ αποι Ρ:39): ολ ΥΙ 7. εστη Ν Ρὸ πιΣΥ: ανεστη 

Ὕ, δρ ο π! | ὅιηκονησεν Υ Ρὸ ο πη Υ: διηκονει Ν. διακονει πι | παρ 

αυτω Ὑ: μετ αυτου ΠΙΠίθΥ επιοµεν Ν, απΠπάθΙΑ ἀἱθ απάθτη | 9. ευραµεν 

Υ πῃΣ: ευροµεν Ν θἵο. | εχει Ὑ: εχεισε Β (Ρ09), ΣΝ | 10. ὅωση Ν: 

δωσει Ρ5 Β, δωη Υ 8. ο0επ ρ. 82, ὅ | ΤΙ. και διδαξας αυτον Ν 1, οἱ Β: 

και βαπτισας χαι αυτον εδιδαξεν Υ | τα περι -- πνέυµατος Ὑ Ν: εις το 

ονομα του πατρος ατλ. Β, ἴπ ποπιῖπε δαπείαε ἐγἰπαέαἰς Τι | 12. εβαπτ. αυ. 

Ν είο.:: "» Υ | 18. παραλυτος Υ: ---τικος Ν (ει οΏεῃ 1.’ ἆοσο] απο] 

4ἱοθ απἆτο Ἐοτπι Παθ) Ὦ | κ. προσελθων --- ἴωαννη Ὑ: εν τω οιχω ἸΜυρω- 

γος χαι προσεκυνησε τω Ιωαννη Ρὸ οἳ Ἑ, και προσεκυνησεν τον Ιω. Ν 

οἳ Τ, | 14. ιδοντες δε αυ. Ὑ: και ιδ. απαντες αυτον (αυτ απ. -Ε., αυτ. 

παντες ν) Ν Ρ5 ν, ϱ8Πᾷ ΑΠΔΘΙΒ ο Τηῖ πΠ2 | οἱ περι Μυρ. Ἡ: οἱ εν τω 

οικω ἸΜυρωγος Ν ν, ο» Ρ5 ο πηὶ ΠῃΣ | 19. εγενετο Υ Ν Υ: ην ο πριν πα- 

ϱαλυτος Ε5 | 16. του συµβ. αυτω Υ Ρ]: της υγιειας (υγειας Υν) αυτου Ν 

ν οἳ Τ, | εξηγήησατο Ν Ρὸ (Χ αυτος) ο ν: εξηγησαντο Ἡ, εξηγειτο πι! πι" | 

περι -- εεραπευθη Ὑ οξ ο παὶ πι (τον τροπον της αυτου 046Υ εαυτου 

Φεραπειας) ἩὮ: τα (περι 5) της Φεραπειας αυτου Ν Ρὸ ν 



ο .. ρε ο. καὶ 2. τὴν ἐν Χρισιῷ ΜΗ ὁ 
δὲ ἀπόστολος κατηχήσας αὐτὸν ἐβάπεισεν αὐτόν. 

Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξήλθαμεν ἐκ τοῦ οἴκου ἸἨἩΜύρωνος καὶ 
ἐπορεύθημεν ἐν τόπῳ τινὶ καλουµένῳ Πρόκλου. ἦν δὲ ὅ τόπος 

παρὰ φΦάλασσαν, καὶ ἦν ἐκεὶ βυρσεία δερματογνάφων. εἰς δὲ 
τῶν βυρσοδεψῶν ἦν Ἰουδαῖος, ὀνόματι Κάρος. καὶ συνέβαλεν 

λόγους πρὸς Ἰωάννην ἀπὸ τῶν Ίων Ἰωσέως. ὅὃ οὖν Ἰω- 

άννης κατὰ τὸ πνεῦμα διήνοιγεν αὐτῷ τὰς γραφάς, ὃ δὲ Κάρος 

ἐν πολλῇ φιλονεικίᾳ ἦν πρὸς τὰ λαλούµενα ὑπὸ Ἰωάννου. ὁ 
δὲ Ἰωάννης ἐπέμενε διαλύων καὶ ἑρμηνεύων αὐτῷ τὰς γραφάς, 
μάλιστα τῶν ἁγίων προφητῶν, καὶ ἐξηγεῖτο αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ 

υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ὁμοίως περὶ τῆς σαρκώσεως αὐτοῦ καὶ τοῖ πά- 

1. λεγων --- σφραγιδα Υ Ρ3 (»Σ διδασχ.): οπως και αυτον ποιηση 

Ἄριστιανον Ν γ, πὶοπί νετρ]εϊομΌατ Β Τ, | ο δε --- αυτον Ἡ (πατ εἶηπ και 

ἨπίεΓ χατηχησας πεῖϊκί απ εἴπεηῃ Ζηδαίζ πὶο οίπα ἴἵῃπ Τ, εἰ ἄε Πε εαίλιο- 

ίσα εοπΆγπιαπς): ο δε Ιω. διδαξας αυτον εβαπτ. εις ονομα πατρος κτλ. 
Ν, [α8ΐί οὈεῃδο Υ: ο δε Ιω. εβαπτ. αυτον διδαξας προτερον τα περι πα- 
τρος κτλ. Ῥ3 | 8. εξηλθαµεν Ἡ: --ομεν Ν Ρ3ν | 4. τινι Ἡ Ρ: Νν| 

Ίἴροκλου Ὑ 2 Ρ3 ν: Προχλω Χ, Προκλον ο παὶ πιΣ | ο τοπος π. 9αλ. Ρ5 

Ὑ: ουτος Χ Ν, » Υ Ρ2. π"τ παρα ὃδαλ. ο πιὶ πιΣ οἳ 1, (ἴπ Ἰοειέῃ φιεή- 

ἆαπι πιαγἰίηµωπ οπο Ναπιεπ) | 5. και ην εχει Χ: ην δε εχει ν, ενδα 
βυρσ. ετυγχανον ο πι πιΣ (Ρ32) οἳ 1, Υ εελ]ῖεβδί 4η ἆλ8δ ην δε Ἱ. 4 ἃἩπ 

χαι δερµατογραφια εν τω τοπω εχεινω, ἆεπ ϱαπτεη Βαΐσ ΄» Ρ2 | βυρσεια 

Ἐ5 ο Υ: βυρσια Χ πὰ, "θες Ύ 8. γοτ]ες [ ὅερματογναφων 1, (Γωοπιωη) : 
Φδερµατογραφων Χ Ρ3, ἄθετ Υ 8. νοτᾳετ, ο» Β | εις -- Ίουδαιος Ν (αῦθτ 

βυρσοδετων) ν οἳ Τι: ην δε τις εχει βυρσευς Ιουδ. ο πὶ, ΕΏΘΠΒΟ Ρ3 αὖΏετ 

βυρσοδευτης, πι (30θτ µυρσευς 2): ην δε τις εχει ανηρ Ιουδ. βυρσαιος 
Ῥ3, υπηρχεν δε τις µερευς (8ἱ8ἱἱ Τουδαιος}) εχει βυρσες (8ἱ6) Ἡ | 6. ον. 

Καρος Υ Ρ3 ο πι πι: ον. Καρων 5 (ἆεπη επἰφρτῖοΏέ ἵπ Ῥ2 αρᾶίετ Κα- 
ϱογος}, Καρος ονοµατι Ἀ, Καρος τουτω το ονοµα ν | Τ. απο -- Μωσ. Ν 

Ρ2 Ρ: Β (ο πι πι Ἰωυσεως, ν βιβλιων) Ἱ,: απο ἸΜωυσεως ΥΟΙ προς 
Ἰω. Ὑ [ουν Ν υ: δε Ύ (Ρ5 ο πιὶ πιΣ οπε {ο]σεπάθς Ιωαννης) | 8.το Υ 
Ν: ν ἀϊε απάετη | ὅδιην. αὔυτω Ἡ Ρ5 ο πι πιΣ Τ,: ερµηνευει αυτω Χ, 

ερµηνευων (πῖς ε ἴθει ἆθιῃ ὦ) αυτους Υ ἱ τας γραφας Υ Τ, (δεγρένγαπι) : 

το γραμμα Ῥ3 ο πι πι Σ Ν. "θες ν 8. τοΓ]Ώες | 9. πολλη Ν Ρ3 (ἀἴεβετ 
ηΔΕἩ φιλον.) υ: ΣΥ, ἀῑε απάετη απάθτε | λαλουμ. (λεγοµ. 3) υπο Ιω. 
Ν Ρ: ν εἳ Β: ᾖεγοµενα αυτω Ἡ | 10. Ἰωαννης Ν Υ: αποστολος Υ (Απεῦ 
ο πιὶ πι πι ΖπΗιαίεπ, οὗ απεῖι Ρ39) | επεµενε Ν ο πιῖ πῃΣ Υ: προσε- 
µενε(ν) Ὑ 5 | διαλυων --- γραφας Ν Ρ5 (ὸ» και ερμ.) Υ: τη γραφή 

διαλυων και ερµηνευων αυτον (1) Υ | 11. µαλιστα --- καθεδρας Ρ. 88, 2 

Υ Νν (αχ Ἰαῖ ν εξηγ. δε αυτω και ππᾶ πο Ν ΓΣ αυτου Πϊπίθι αφιξεως 
π. ἕ- του πατρος Ἠπίετ δεξια): µαλιστα τα των προφητων και τα περι 
του υιου του Όεου χαι περι τ. σαρχωσεως. . . . ΕΧ γεχρων εγερσεως.... 
αφιξεως κ. της εν δεξια του πατρος χαθησεως 3, φεἩτ αὈρεκῆτσί Β 
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ὡς δι ον 

Όους καὶ τῆς ταφῆς καὶ τῆς ἔκ νεκρῶν ἀναστάσεως καὶ τῆς εἷς 
ώὼ Ν ὼ ὼ - ω 2 ο / ας 

οὐρανοὺς ἀφίξεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἓν δεξιᾷ καφέδρας καὶ τῆς 

µελλούσης φοβερᾶς αὐτοῦ καὶ ἐνδόξου παρουσίας. ὁ δὲ Κάρος 
3 / 3 3». 9 / ω ὼ Ν ὁ , μ. 

ἑτράπη εἰς βλασφημίαν ἐπὶ τούτοις πᾶσιν. 9 δὲ Ἰωάννης εἶπεν 

αὐτῷ σιώπα καὶ φιµώθητι. καὶ διέμεινε κωφός, μὴ δυνάµε- 
νος Λαλῆσαι. οἱ δὲ ἄνδρες, οἱ ὄντες ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, ἐφαύ- 

µασαν, πῶς σὺν τῷ λόγῳ Ἰωάννου ἐγένετο ἤ ἐπιταγή. διελῷὸν 

δὲ δύο ὡρῶν διάστηµα, οὐκ ἠδύνατο ὃ Κάρος ἀνοῖξαι τὸ 

στόμα αὐτοῦ καὶ λαλῆσαι. εἶπεν δὲ Ἰωάννης πρὸς τὸν ὄχλον 
Δ .,ω γ. γ/ α) ’ Β] / 

τὸν περιεστῶτα αὐτῷ" ἄνδρες ἀδελφοί, τί Φαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, 
- 2. ς - Ν 3 Ν Ν / 4 

τῷ ἐνέγκαντι Σαυτῷ τὴν ἰδίαν καταδίκην; τὰ γὰρ Λλόγοις μὴ 

συναινοῦντα τοῖς ὅπλοις κρίνεται. ὁ οὖν ἸΜαρεώτης, ὁ φιλό- 

σοφος, εἶπεν πρὸς Ἰωάννην' διδάσκαλε, µέλι πικρίαν οὐκ οἶδεν, 

9. της µελλ. Φοβερας Υ Ν (0 της) Ρ5: πβΟἩ της β]θῖοῖι ενδοξου ν 

Ι, (-- αἲ ἱπαίοιπι) | 8. αυτου κ. ενδ. Ν: κ. Ενδ. αυτου Ῥ5, ὅευτερας 

αυτου ΥἩ, ἄθογ ν Ἱι 8. ΥοΙΊ6ΕΓ | Καρος: Καρων Πϊει ψ]θάοι Ρ5, πασ]λάσια 

ος ΙπΖΝΙδοΏθη αἲο] Καρος Ἰπίίο | 4. επι τ. πασιν πει Υ Ν Ρ5: νου 
ετραπη ν, 4εγβε]θθ βλασφηµιας Ψἱθ πιὶ ῥθρθΠ αἰἱθ απάθτη | δ. σιωπα κ. 

φ. Ν Ρὸν, αποἩ ο πηὶ πι (σιωπα, πεφιμωσο) απ. Ῥ2 (σιωπησας πεφ.): 

φιμωδ. κ. ὅιωπα Ἡ | διεµεινε --- λαλησαι Ν νΥ: παραχρηµα (εκεινος - 

ΤηΙ) γεγονε χωφος και αλαλος 6 πΙ (00 41ιοη Ῥὸ), εµεινεν παραυτα κω- 
φος κ. αλαλος Ῥ2 πι}, συν τω λογω Ἰωαννου ἐµεινεν αλαλος και χωφος 

Ύ, οἶπο ΤῬοχίπιίβομαπρ ἵπ 1, | ϐ6. οντες: παν Ὑ ευρεθεντες Ἠϊπίθς εκεινω | 

7. πως Υ ο πι] πιΣ (Ρ39): επι τουτω (τουτο Ν) οτι Νν, ραπ” αὐυνγοϊομοπᾶ 

ῬΣ | συν: παν Υ εν | επιταγη Ν Ρ3 ν: αποφασις Υ | διελΦον --- διαστηµα 

ν (αταρτϊπρ]οὮ διελων)., 6Ώ6πβδο Ν, ἀθπῃ ἀάβ βίππ]ο8ο διελΦοντων Ἱδί 

ψ/αγδομοίη]σλον Ὠτιοι- αἱβ βομγεϊρ{ε]]θτ: διηλΦε δε ως δυο ὠρων ὅδια- 
στηµα Ῥὸ, διελθουσων δὲ ωρων τριων Ν, ε[Πιαωίὶς Τεγπιο ἐγίνις ἀἰεθις 

υεπῖέ ἔιγύα οἵο. Τ, | 8. ουκ -- λαλησαι Ν ν (ηδυνηθη): και ο Καρος ην 

µη δυναμενος λαλησαι η ανοιξαι το στοµα αυτου 5, φιµμωθεντος του 

Άαρου Υ | 9. δε ο» Υ | 10. πέριεστωτα αυτω Ύ Ρὸδ: παρεστωτα Νν 

(ἀϊθ86Ι νοΥ οχλον) | αδελφοι ΥΠ: Σ ΝΕΡὸδ νΙ 11. τω: Σ ΝΙ ενεγκαντι 

Υ Ρ2: εξενεγκοντι Β5 ν, επενεγκαντι Ν, επενεγκοντι ο πὶ πῃΣ | εαυτω Υ 

(πχ 4ἴθβθι παοἩ, ἀῑρ απάθτη νογ ἀεπ Ὑαιϱ) Ν ο πι]: εαυτον Ρ5, εφ 

έαυτω ν, ο» πιΣ, ϱαη7 απάθΘτΒ Ῥ2 | την ιδ. κατ. Υ Ν (0 ιδιαν) ο πιὶ πι” 

ντ τη ιδια κακια 5 | λογοιφ: ΠΠΙ Υ λογισµοις | 19. συναινουντα (046 

---ἔνουν--) Υ Ν ο πὶ πιΣ: συνιεντα Ῥ2, συνιων ν; κοινων Εὸ | τ. οπλ. 

χριγ.: ΏΙΝ ν ευγνωµογως, τοις της Φικαιοσυνης οπλοις µαστιζοµενος ακων 

χαι µη βουλοµεγος επιγνωµων γενησεται | ἸἩαρεωτης Ὦ3 Ρὸ πι: ΊΜαρεοτης 

Ν, Μαραιοτης Υ ν, «4ρεοτης ο, «4ρεωτης πῖ, Σ ψὶθ ϱομυὔμπ]]ο] 1, | 
49. ουκ οιδε(ν) Υ 2 Ρ5 ο πιὶ πι ουκ εχει Ν (668οΏΠΘΏΘΠ ου αιχει) 
ν, ϱ8Π7 πάΘΙΡ Ἱ, 



: 
Ὕ 
ἧ 
ο 

καὶ γάλα. κακίαν οὐκ ἔχει. καὶ διανεύσας ὃ φιλόσοφος τῷ 

Κάρῳ, ἐποίησεν αὐτὸν εἲς τοὺς πόδας αὐτοῦ πεσεῖν, ἅμα καὶ 

ἐπιλέγων τῷ Ἰωάννη' διδάσχαλε, ὃν ἔδησας λῦσον εὐγνωμόνως. 
ὁ δὲ ἀπόστολος εἶπεν τῷ Κάρῳ' ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐκλείσθη σου τὸ στόμα, ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἀνοιχθήσονταί 

σου τὰ χείλη. καὶ εὐθέως σὺν τῷ Λόγῳ Ἰωάννου ἐλάλησεν ὅ 
Κάρος. καὶ ἐκεῖθεν ἤλθομεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Ῥόδωνος, καὶ εἶσελ- 

Φόντων ἡμῶν ἐμείναμεν τὴν ἑσπέραν παρ αὐτῷ. καὶ τῇ ἐπαύ- 
Ἴριον ἔρχεται ὁ Κάρος ἀναζητῶν ἡμᾶς καὶ εἰσελθὼν ἔπεσεν εἷς 

τοὺς πόδας Ἰωάννου καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ εἶπεν διδάσ- 

καλε, οἴδαμεν ἀπὸ τῶν γραφῶν, ὅτι παρεπίκραναν οἱ πατέρες 
ἡμῶν τὸν Φεόν, καὶ τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι συνεχώρησεν αὐτοῖς. 

κἀαγὼ εἰ καὶ ἥμαρτον εἰς τὸν Φεόν, τὸν ἀποστείλαντά σε, 

συγχώρησόν µοι καὶ δός µοι τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. καὶ 

κατηχήσας αὐτὸν ἐβάπτισεν εἲς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ 

ἁγίου πνεύματος. 

1. εχει: πατ Ν ν οιδεν | 3. τω Καρω Υ Ρ2 Β (4πε] γ): τον Καρον 

Ῥ3, ειπεν προς Καρον και Ν | εις τ. ποδ. αυτου πεσειν Ὑ: πεσειν εις 

τ. ποδ. (του -- Ν) Ιωαννου Νν, προσπεσειν τω αποστολω Ρὸ ϱ πιΣ, 
προσπ. τοις ποσι του αποστ. πὶ | ὃ. τω Ιω. Ὑ: προς αυτον Β (8πςἩ 

γ). δΝ[|ον Υ ΡΣ Β: ο Ρ5 γ, ως Ν| εδησας Υ Ν ν: -- δικαίως Ρ2, --- 

πρεποντως Β, Φησας οὗπα Αάνετῦ Ῥ” | λυσον ευγν.: πᾶτ ν παρακληδι χαι 

λυσον οὔμπθ ευγνωµ. ! 4. αποστ. Ὑ: Ιωαννης ἀἱε απάετη Ι τω Καρω Υ Ρ: 

Β: » Ντ, επ᾽ αυτω ειπεν Ῥ2 (αῦΌετ απεοῖ βοηςί αὈναϊεπεπά) ! εν -- 

στοµα-Υ Ν Β (απεἩ γ): Σ Ρ2 Ρ3 | 5. αυτου Υ Β (4ποἳ ν): Ίησου Ν, 

Τη. Χρ. Ῥὸ, Χρ. του Ἀαζοραιου Ῥ2 | ανοιχθ. Ὑ: παλιν ανοιγετω Ν, 

ανοιγησονται ν, ανοιγησεται 6 πι}, ανοιχθησεται πηὶ, διανοιχβητωσαν 3, 

αγοιξον Ἐ3 | 6. σου τ. χειλη Ὑ Ν Β (απεἩ ν): τα ωτα χαι τα χειλη σου 

και εση Όγιης Ῥ3, σου το στοµα Ρ3 | συν τ. λ. Ι. Ρ3 Β (απεἩ ν) Ν (οἶϊπο 

Ἰω.): ΣΥ, βαης απἆετε Ῥ2 | ΊΤ. και εχειδεν νυν: ὃΝ | ηλδομεν Υ: 

ηλθεν ν, εξηλθοµεν Ν, εισελθοντων δε ηµων Β. παςἩ αἡετ]αῖ ΕἰπβδοβΙευφοε]η, 

ἀϊε απο ἴπ Ρ2 πεάεισπεικεππεπ αἶπά | επι Υ Ντεις Υἱ Ῥοδωγος Ἡ Ν 

Ρ5 ο ν: Ῥοδονος πιῖ πιὸ, πῖῖ απάετεπι » Ρ2: πα Ν ν --- του ανεψιου 
Λήυρωγος ! εισελ8ονγτων ηµων Ν ν εἲ Β νοτµε: ΣΥ δ.την εσπ. Νν: 
ΕΥ 1 αυτω Ἡ Υ: αυτον Χ | 9. αναζητων Ὑ ν: ζήτω» Ν, αναζητησας Β | 

εισελθων Ύ: ευρων Ν ν| εις Ὑ: επι ν. παρα Ν, προς Β | 10. Ιω. ὓν 

Β: -ἵ επι προσωπον Ν | προσεκ. αὔὐτω (αυτον Ν) και Υ Ν:. δν | 

11. απο τ. γραφ. ΝΒν (των) Ἡ: » | 12. και  Υ: αυτος δε Ν | 

αυτοις Ν Υ: αυτους Ἡ | 189. ει και Υ Ἡ: ὸ» Νν | 14. συγχωρ. Υ: αλλα 
κ Νν ][ Ἰ5. αυτον -- πνευμ. Χ οἳ Ἡ,: πα εβαπτισεν αυτον Ἡ, (κ. κα- 
τηχ.) και διδαξας αυτον εβαπτ. εις το ΟΥ. του πατρος α. τ. υ. κ. τ. α. 

πν. αυτω η δοξα εις τους αιωνας των αιώωτων. αµην. ν, ἀἄϊεβει Ἰά8δί π"Π 

{ο]. 90 Ὦ ἀῑε οβολομίο γοπι Ῥεκολτίον Ῥτίεβίετ ἵπ Μγτίπαδα π. 5. . 

ὅ 
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αλ ἐς 

Σ , ” 3 Ἰ . / τε ς 
Ἡν δέ τις ἄνόρωπος ἓν Πάτμῳ τῇ νήσῳ μάγος, καὶ τούτου 

δν γη ΄ τ ω ω Δ 

τὸ ὄνομα Κύνωψ. οὗτος ἦν οἴκῶν απὺ τεσσαράκοντα σημείων 
-- / 3 / / τῆς πύλεως ἓν σπηλαίῳ ἓν τόπῳ ἐρήμῳ, ἓν κατοικίᾳ πνευμάτων 
ἀκαθάρτων. ἦν δὲ ἔχων ἓν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, ὥς τινες ἐξηγοῦντο, 
ἔτη ἑκκαίδεκα. τοῦτον πάντες οἱ ἓν τῇ νήσῳ εἶχον ὡς θεὺὸν 

διὰ τὰς φαντασίας τὰς γινοµένας ὑπ αὐτοῦ διὰ τῶν δαιμόνων. 
ς ς ς ον - ὁὃὁ ’ ς στ ς/ ν 

οἱ ουν ιερεῖς τοῦ «πόλλωνος, ὥς εἶδον ὅτι μετὰ παρρησίας 

διδάσκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ὅτι οὐδὲν πέπονθεν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος 

διὰ τὴν ἐρήμωσι» καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ ᾿ἀπόλλωνος, 
ἐπορεύθησαν πρὸς Κύνωπα καὶ εἶπον αυτῷ' ἐκ πολλῶν ἐτῶν 
ὄντα σε βοηθὸν τῇ νήσῳ ταύτῃ ἐπιστάμεθα, καθαρώτατε Κύνωψ: 

δεύμεθα οὖν τῆς σῆς προστασίας, ὅπως βοηθὸς ἡμῶν γένη 
2} 9 - , ϱ ω ν 3ὃ : 

ἐπὶ τῆς Φλίψεως ταύτης τῆς περιεχούσης ἡμᾶς παρὰ Ἰωάννου 
ω / Μι / 2 -- / ῃ Ν ο -- τοῦ Σένου καὶ ἐξορίστου ἐν τῇ νήσῳ ταύτη. διὰ γὰρ μαγικῆς 

/ ς/ . / ”. 

κακοτεχνίας Ππεριδήσας ἅπαντας τοὺς πρώτους τῆς πόλεως 

{οΐροη (Ξ- ἈΝοαπάατ Ρ. 616 8αᾳα., Απιρῤηϊ. ρ. 50 8αα.). Ὠϊθ ἵηπ αἶ]οῃ 

ἄρτίροη Ζθιρεη Ἠϊετ {οἱβοπᾶο («θβδολίομίο γοηπ Ἐγπορς Ἠαί ν΄ νοτ]θ 

{οἱ. Το Ὦ 8αα. πε ἆοι Ὀεροιδομη[ίι τα περι Κυνωπος και περι των νὲ- 
χροµαντιων ωνπερ ενηργει. ΑεΠμη]εἩ Ῥὸ περι Κυνωπος του εν Πατμω 

τη γησω τας νεχροµαντιας ποιουντος, ΕΏΕΠΒΟ πῃΣ, Πιν τα ΥΟΙ περι Ἡ. του 

πΙοΠί νου εν 1. ΒΟΠάΘΤΗ ΥΟΥ τας νεκροµαντειας (80 ἀοτί):; πΠΓ περι Κυ- 

γωπος (του -|- ϱ) µαγου οπηϊ Ρατῖβ 528, νο 65 βο]ιαϊπέ αποἩ πηᾶ, Ψε]ο]μθι 

πΐθτ ν]οάετ οἰπίπέ, Κοΐπο Ὀοερεικομπί ή Υ Ν Ρ21 1. δε: πι ν | αν- 
Φρωπος: πα Ῥ2 ανηρ | µαγος: -- την τεχνην πι» | και τουτου τ. ον. ὂν: 

ου το ον. Β5, και ον. αυτω ΧΝ, και τουτω ον. πι}, ονομα αυτου ΤῃΣ, ΟΝοΟ-- 

ματι ο πιὶ | 32. ουτος -- πολέεως Ἡ (ἀἱεβοι αἱ]αίπ σηµ. τεσσαρ.) Ν Ρ5 1: 
ο» Β (ποπ ν Πῖει π]εάοι ϱοἩϐ), Καπ ζα νοιρ]είοπον Ρ2 πι | ὃ. εν 

σπηλαιω Υ ο Ἡ: » Ν Ρὸ | 4. ην δε εχων Ὑ: αυτος δε ην κατοιχων Ν 

Ῥὸ | 8. εχκαιδεκα (Ρ6ΒΟΒΥ. 5) Υ: πενγτηκοντα Ν Ρ3, φιαᾶγαθύπία Ἰ, απο 

(οζου εξ) (κανων χρονων Ἑ, πἰολίβ Ῥ3, νὶθ πι | τουτον -- 9εον Ρὸ Ν 

Χ αυτον νΟΥΓ ως) ν (ΠΠΡ απαντες), ἄ]η]οὮ ο πι π1Σ, ο Ἱ: τουτον ουν 

απαντων (|) ως Όεος υπηρχεν τοις εν τη γησω Ὑ., τουτω παντες σοι (1) 

εν τή νησω προσειχον αυτω ως Φεω ΠΙΣ | 6. φαντασιας: η Ν -ἕ αυτου | 

δια τ. δαιμ. Ν 5 Β οἱ 1: ο» Υ | ὃδ. Ιωαννης: η Ύ -ἕ ο αποστολος 

του Ἄριστου | ερηµ. και απωλ. Ὑ: απωλ. και ερηµ. Ν, πἩῦ απωλειαν Ε», 

ΠΙΙ ερηµωσιν ὮΣ Β | 9. ερου Ν Ρὸ Τι µιαρωτατου Χ Ύ, ναου οἨπο 
Αὐήραί 2 Ἑ | του 4π. Υ ΡΣ1: δ Ν Ρ5 ΒΙ 10, Κυνωπα: τά Υ κ 

τον Ἡ. --- τον µαγον | 11. επισταµεύα: πας Υ Χ παντες | 19. ημων γενη 

Ν Ῥὸ πΙΣ ν (γινη): ηµας γενησαι Υ, γενη ὁ πιῖ | 14. εν τ. νησω ταυτη Υ 

ο πὶ; ο» Ν Ρ2 Ρὸ πιὸ ν | 16. απαντας Ὑ: παντας Ν μη ν, }» Ρ2 Ρὸ 

ϱ παὶ πι” 



ὤν, προσεκλίθησαν πάντες πρὸς αὐτόν. καὶ τούτοις κατα- 

' Φαρρῶν πολλὰς ἀταξίας ἐργάζεται ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, καὶ τὸ 
Ἱερὸν τοῦ φοβεροῦ 4πόλλωνος εἰς ἐρήμωσιν ἤνεγκεν. καὶ προσ- 

ἠλθομεν τῷ ἡγεμόνε καὶ ἐκέλευσεν αὐτοὺς ῥληθῆναι ἐν τῇ φυ- 
λακῇ, καὶ ἐπιστάντες Μύρων καὶ πολλωνίδης, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 

ἐξέβαλαν αὐτούς. οὐ µόνον δὲ τοῦτο, αλλ οὐδὲ τοῦ σοῦ ὀνό- 

µατος λοιπὸν μνηµονεύουσιν, καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι πλανη- 

Φέντες απζλθον ὀπίσω αὐτοῦ. ἀκούσας δὲ ταῖτα ὃ Κύνωψ 

παρὰ τῶν Ἱερέων τοῦ πόλλωνος εἶπεν πρὸς αὐτούς' ὑμεῖς 
ἐπίστασθε, ἀπὸ τοῦ τόπου, ἐν ᾧ οἰκῶ, οὐδέποτε ἐξῆλφον, καὶ 

πῶς ὑμεῖς ἐπείγετέ µε ἐπὶ τούτοις; καὶ εἶπον οἱ ἱερεῖς' δεύ- 

µεθά σου τῆς καφαρότητος, βοήθησον ἡμῖν καὶ εἴσελφε ἐν τῇ 
πόλει. καὶ εἶπεν Κύνωψ: οὐ καταλύω ἐμαυτὸν διὰ μικρὸν 

ἀνδρίον τετραγῳδημένον καὶ εἰσέρχομαι ἐν τῇ πόλει, ἀλλὰ 

1. προσεκλιθ. Ὑ Ρ5 (Ρεἷᾶο φεμτεῖθεῃ ---χληθησαν): προσεχωλλη«ησαν 

Ν, εφελκυσατο . . . προκολληβηναι πηῖ, εποιησεν επικλιθηναι 6, εποίησεν 

παντας υποκλιθηναι πι, επεκλιναι πῖῖ ε Ἀθοις αι ν, επεχλινεν πι», ηλ- 

χοισεν Ῥ2 | παντες πρ. αυ. Ὑ: αυτω παντας ο. αυτω Ν Ρ3 πὶ (4ῦετ παν- 

τας ποτ]ετ) πι, προς εαυτον Ῥ2 πιΣν | καταθ. Ύ Ρ2 πιΣ γ: εχειγος 

χαταθαρρησας Ν Β:, εκ. καταθαρρων ο πὶ | 35. εργαζ. Ὑ πι: κατεργ. Ν 
Ρ3 ο πι, ποιει Ῥ2 πι ν | δ. φοβερου Ν Ρ3 πι} Υ: Φοιβου Ἠ, καθαρου 

6 πι, µεγαλου Β, ο» πι Τ ! ηνεγχεν Ν Ρ3, ἀαδεεῖοε 5ο] 5αοἵη ηυνεγχκαν 

Υ: ηγαγεν Β Ρ2 | και προσηλὺ. -- αυτους Ἱ. 6 Υ Ν Ρ5 ο πὶ πιὸ ϱἳ ΕΣ: 

βλ ν πι} 4. ηγεµονι: πατ Ν -ἵ- κατ αυτου | αυτους Ὑ: αυτον η8ςὮ 

βληΦηναι Ν Ρ3 ο παῖ πιΣ | 5. επισταντες Υ Ν Ρ2 πι: ελθοντες Β | ο υιος 

αυτου Υ: ο» Ν Ρ5 Β πι” ] 6. εξαβαλαν αυτους Ὑ: εξεβαλον αυτον Ν Ρ3 

ἙΒ πι” | ου µονον δε τουτο Ἡ: ”»Σ ἀϊθ ἁπάθτη | αλλ ουδε Υ Ε2 πιὸ ν: 

αλλα και Ν Ρ”, και 6 πὶ, και ως Φεω προσεχουσε, του δε σου κτλ. πι | 

Τ. λοιπον µνηµ. Ὑ: ουκχετι γινεται µνηµη Ν Ρ: πι, ουκετι Ο46χ ετι γεν. 

µνεια Β, µνηα γινεται ετη 2 | 8. ο Κυν. πει Ὑ ο πι (πὸν ΡΕ 'ν 

παρα -- Απολλ.): ἸἨπίθες Απολλ. Ν Ῥ5 ! 9. ερεων τ ἀπ. Ν Ρ/ ο πι]: 

µιαρων ερεων Ὑ, εασεγάσΕίς Ἡ,, ἀϊἴθ απάθτῃπ Β. ἵπ γοτῖρετ Νοῖε | 10. απο 

-- εξηλθον Ὑ: οτι ουδεποτε εξηλΦον εκ (απο Ν. Σ Β2 γ) του τοπου 

τουτου Ν Ρ3 Ρ: Β εξ 1, | ΤΠ. επειγετε Ύ Ρ3 (ἀἴεβθετ επηγετε Ὑῖε 8πο] 

Ν): νυν Χ Ν, προτρεπετε Ρ2, προτρεπεσθε πὶ (-- νυν) πιΣ ν, επι- 

τρεπεσθε νυν οἷ µε: ᾿Σ Ν/τουτοις Ὑ: τουτω Ρ”, τουτο Ν [και --- ερεις 

Ν Ρ5: οἱ δε επιπτον (58ἵε) Ύ. οι δε (παλιν --- πι) ειπον αυτω ο ποῖ, 

3 παπωπηί 4ετ Ἠεάο Ρ2 πιΣ ν | 19.σου τ. καθ. Ῥ:: σου Ἡ, της σης καδα- 

θοτητος Ν ο πι, τ. σης αγαβοτητος πι { Πιν Ὑ Ρ' ο πηῖ (4 τουτο 

απαξ): Σ Ν, 68η: απἆετ πι | 18. κ. ειπεν Κ. Ν Ρ5 6 (ο Κ.) πι 
(αυθις ο Κ.): ο δε παλιν προς αυτους Ἡ | δια Υ Ρ: Β (ει ψ]εᾶες 

ο πι πι" ν) Ρ2: δι ενα Ν Τ, | 14. ανδριον Ύ (πο ον απβρεία]]επ) Ρ3 1, 

(Ποπεποίοπεπι): ανδρα Ν Ρ2 Β | αλλα Ύ ο πιῖ πιΣ: αλλ ΝΡ2Ρὸν 

ϱ] 

-- 0 
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ο ο αρα 

αὔριον ἀποστελῶ ἄγγελον πονηρὸν ἓν τῷ οἵκῳ, ἓν ᾧ καταµένει, 

καὶ παραλήψοµαι τὴν ψυχὶν αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὴν εἷς 
κρίσιν αἰωνίαν. καὶ εἴπαν οἱ ἱερεῖς τῷ Κύνωπι, πεσόντες εἷς 

τοὺς πόδας αὐτοῦ" πορευόμεθα ἔχοντες τὴν σὴν βοήψφειαν. τῇ 

οὖν ἐπαύριον προσκαλεσάµενος ὁ Κύνωψ ἕνα ἄρχοντα τῶν 

πονηρῶν πνευμάτων καὶ βιαίων, εἶπεν αὐτῷ: γένου δὴ ἔτοιμος 

πολὺ καὶ πορεύθητι ἐν τῇ πόλει καὶ εἴσελφε ἐν τῷ οἴκῳ Μύ- 
θωνος καὶ κατατυφλώσας τὸν ἐξόριστον Ἰωάννην ἐπίπεσον 
αὐτῷ καὶ λαβὲ τὴν ψΨυχὴν αὐτοῦ καὶ ἄγαγε αὐτὴν πρός µε, 

ὅπως κρίνω αὐτὴν ὡς Φέλω. ἐξελθὼν οὖν ὁ δαίµων ᾖλθεν ἐν 

τῇ πόλει καὶ εἰσῆλθεν ἓν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος. ἦν δὲ ἀνακείμε- 

νος ἓν τόπῳφ ἠσυχαστικῷ ὁ Ἰωάννης, καὶ ἔστη ὁ δαίµων ἓν τῷ 
τόπῳ. ἔγνω οὖν Ἰωάννης καὶ εἶπεν αὐτῷ' σοὶ λέγω τῷ δαί- 

µονι πονηρῷ' παραγγέλλω σοι ἓν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ μὴ 

ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ἕως ἂν εἴπῃς οι, δὲ ἣν αἰτίαν 

ἦλθες πρός µε. καὶ ἐπὶ τῷ Λλόγῳ Ἰωάννου εὐθέως ἑστάφθη τὸ 

πνεῦμα τὸ πονηρόν δεδεµένον. καὶ εἶπεν Ἰωάννης" εἰπέ, πνεῦμα 
ἀκάθαρτον, διὰ τί εἰσῆλθες ἓν τῷ οἴκῳ τούτῳ: ὁ δὲ δαίµων 

( 

1. ἐν ω Υ 2 Β: ω Ν, οπου Ρ5 | 9. εις κρ. αιω. Υ Τι: κρισει αιωνια 

Ν Ρὸ νοΥ παραδ., ἀ48888ἱΡθ (ΡεβίοΙί γο Υ) ο πηῖ πιΣ, ΘΏΕΠΒΟ κρισιν 

αιωνια (1) Ῥ2. κριτη αιώωνιω ν | 8. και -- πεσοντες Ὑ: και επεσαν οι 

ἱέερεις προς τους ποδας αυτου και προσεκυγησαν αυτω Ν Ῥ5 (επεσον Ἡ 

προσκυνουντες), 86Η πιαπηϊρ{α]{ςρ ἀἱθ απάθτη | 4. πορευοµεῦα -- βοηθειαν 

Υ οἳ 1, (φγαίίαςθ {έ αθεπἰεδ, φιοᾷ γροϊλοίέις εδδεὲ διπι αιαήπι): και 

επορευθησαν την εαυτων οδον Ν Ρὸ, κ. επορ. {εις -- Υ πι) την οὃ. 

αυτων Β, ϱαπ7 Ιβο]ϊτί 2 | 8. ενα αρχ.: εναρχοντα Ν | θ.πνευμ. Υ Ν 

Ῥ2 Ρὸ τηΣ πιὸ; δαίµονων ϱ παὶ ν | και βιαιων Υ (Ρ686ΏΝ. --ον) ν΄ πιΣ 

(4ΐ6βο Ρεϊάσηι Πἰπίοι πονηρων): » Ν ΡΣ Ρὸ ο πιῖ | γενου δη ετ. πολυ 

Ύ: γενου (δη -- ο πΠι1) εν ετοιµασια πολλη Ν Ρ2 Ρ5 Β | Β. κατατυφλωσας 

Υ ῬΣ Β: κατατυφλωσον Ν Ρ5, καταζοφωσας πι» | επιπεσον αυ. και λ. Υ: 

ἐπιπεσωγ αυ. λ. 6 Υ., χαι επιπεσων αυ. λαβε Ν 2 Ρ5, επιπεσων τε αυ. 

και λαβων η, επιπεσων τε αυ. λαβε πιΣ | 9. και νοι αγ. ο» παν πιῖ | 
10. ουν: δε παν Υ | 11. εισηλθεν Υ Ῥ (οί ΡΣ ν εισελθοντος): ως ηλθεν 

Ν | ΛΤυρ.: του ἸΜυρ. παν Ν | 12. ο Ιω. Ἠϊ6ι Υ: νο εν Ν (ομπο ο) Ῥ5 | 
και --- Ιω. Ν Ρ5, Ἀππ]σ] ο πι]: εγνω ουν την επιστασιαν του δαιμογος 

Υ 1. 18. σοι -- πονηρω Υ: » ἀ4ἱθ απᾶειη | 14. εν τ. ον. Ι. Χρ. Υ 3, 

Ἀππ]ϊοι Ε2 Β Ἡ: εν τη δυναµει του Χριστου Ν | 1δ. εκ Υ: Σ ἀ4ἱθ αη- 

ἀετη | 16 ευ. εσταθη Υ οἳ Τ, (Μμίεο /εοίέ: εστη Ν Ρ5 οίο. |τ. πν. πο- 

γηρον Υ οἱ Τ, (πιαἰίφπιι ἄαεπιον ἑαππφμαπι): τ. πνευμα Χ (- ως) Ρ! 
(ἠ4- ωσπερ) πι (-Γ ὡσει), ο δαιμων Β Ρ2| 18. τι Υ Ν Β: ποιαν αιτιαν 

Ρ5, ραηᾳ αὐγγείομοπᾶ Ῥ2 | εισηλθες Υ Β: ηλδες Ν Ρ5 | ο δε δαιμων Ἡ 
Ρ5 Β: το δε πνευμα Ν 



εἶπεν οἱ Ἱερεῖς τοῦ ᾽4πόλλωνος ἦλθον πρὸς Κύνωπα καὶ πολ- 
..λὰς λοιδορίας εἶπαν κατὰ σοῦ καὶ παρεκάλου» αὐτὸν εἰσελθ εν 
ἐν τῇ πύόλει καὶ κατασκευάσαι σοι, ὅπως ἀποθάνης. καὶ αὐτὸς 

οὐκ ἠνέσχετο αὐτῶν λέγων: ὅτι πολλὰ ἔτη ἔχω ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ καὶ οὐ καταλύω ἐμαυτὸν διὰ μικρὸν ἀνδρίδιον τετραγῳ- ὅ 

δημένον, ἀλλὰ απέλθατε τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ αὔριον ἀποστελῶ 

ἄγγελον πυνηρόν., καὶ παραλήψεται τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ καὶ ἄξει 
αὐτὴν πρός µε, καὶ παραδώσω αὐτὴν εἰς κρίσιν. καὶ εἶπεν 

Ἰωάννης πρὸς αὐτόν' ἀπεστάλης οὖν ποτε παρ αὐτοῦ, καὶ 
ἔλαβες ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ ἤγαγες αὐτῷ; ὁ δαίµων εἶπεν' 10 

ἀπεστάλην καὶ ἀπέκτεινα, ψυχὴν δὲ αὐτῷ οὐκ ἀπήνεγκα. καὶ 
Σ ’ ΄ ὼ - τ 3 

εἶπεν Ἰωάννης" τίνος χάριν πείθεσθε αυτῷ; καὶ εἶπεν τὸ 

πνεῦμα' πᾶσα ἡ δύναμις τοῦ Σαταναὴλ ἐκεῖ κατοικεῖ, καὶ συν- 

τάξεις ἔχει μετὰ πάντων τῶν ἀρχόντων, καὶ ἡμεῖς µετ αὐτοῦ, 

καὶ ακούει ἡμῶν Κύνωψ, καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἰωάννης, 15 

ἄκουσον, πνεῦμα ακάφαρτον΄" κελεύει σοι Ἰωάννης, ὁ ἀπόστο- 

Λος τοῦ Ἄριστοῦ, µηκέτι ἐξελθεῖν σε ἐπὶ βλάβη ἀνθρώπου, 

1. και -- σου Ὑ: και πολλα χακα ειπον αυτω περι σου Ν Ρ5 ο πιῖ, 
ορ πιᾶ ν ΙΤ, | 3. παρεκαλουν Ὑ: παρεκαλεσαν ἀ4ἱθ απάθτη | ὃ. αυτος Υ Ρ:: 
μεν -- Ν | 5. καταλυω Ν Ρ2 ο πι: χαλλυω Ἡ, ἄεηπ βαῖΐσ » πιΣ ν| αν- 

ὄριδιον Ὑ: ανδριον Ῥ3, ανγδρα Ν ο πιῖ /6. απελθατε (--δετεΝ) -- απο- 
στε]ω (--λλω 3) Ν Ρ:3 οἳ ο πι’: ΠΠΓ αποστελω αυριον Ύ πιΣ ν | Τ. αγγ. 

πον. Ὑ Β: τον αγγ. µου τον πον. Ρ3 Ν (4ἴεβετ -- οστις ειµι εγω) | 

παραλ. Υ Β (πι παραληψοµαι): ληψεται Ν Ρ3 | 8. χαι ειπεν Ἡ: ειπε(ν) 

δε Ν Ρ5 Β | 9. αυτον Ὑ: το πνευμα Ν Ρ5 Β/| ουν Υ Ν Β: » Ρ3 | παρ 

Υ: υπ’ Ν Ρ5 Β | 10 ελαβες Ὑ: λαβων Ν Ρ3 Β | και ηγαγες Ἡ: ηνεγκας 

Ν Ρ3, απηνεγκας Β | ο δαιμ. ει Ἡ: ειπεν δε ο δαι. Ν Ρ3 | 11. απεστα- 

λην: µεν -ἵ- πατ Ν | ψυχην -- απηνεγχα Ὑ: απενεγχειν δε αυτω Ψυχην 

ουδαµως ηνεγχα Ἀ, απεν. δε (αυτω -ἵ- 3) φυχην ουδεποτε ηδυνηδην 

ο πιὶ Ρ’, ουκ απηνεγκα δε Ψυχην. ουδε γαρ δυναμαι τη} ν ! χαι ειπεν ---. 

πνευμα Ν Ρ3 (το ακαθαρτον πν.) ο πῖ, πεβοπί]]οὮ εΏεπβο τη ιηἳ ν: πας 

και γαρ Υ | 19. Σαταναηὶ Υ πα, Σατανα Ρ2 ο πιΣ ν Ἱ,, Μισαηλ Ν, Σα- 

µαηλ 5 | συντ. εχει Ῥ3 Β (συνταξεις Υγ): συνταξει σ᾿ εκει Ν, 188 81η 

Ῥαπά οοττῖρἰτ πη]τὰ ἴπ συνεταξεν εχεινος, η"τ συνταξεις Ύ { 14.τ. αρχον- 

των Υ ο πι πὸ: ημων Χ ΔΝ, ηµων -- Ρ5 τὸ ὃν | κ. πμ. ὓ Ρ21: 

οµοιως Χ Ν Ρ3 Υ, οµοιως -- ο πηὶ πι πι | αυτου Ἡ πῖ Ἡ: αχουοµεν 
Ἑ ΝΡ3 Ρ5 Β | 16. αχαθαρτον Ὑ: πονηρον ἀῑθ απᾶετη | 17. του Χρ. Ἡ: 
Ίησου Χρ. πιὰ ἩἘ,, του υιου του ὅεου Ν Ρ' ο πῖ (ἀἴεβειτ Χ χαε], ἴησους 

Ἄριστος (ο υιος του Όεου του ζωντος -- Ἐ2) δι εµου ΟἨπΠθ 0 αποστολος 

Ε:πιῖ ν | σε επι βλαβη αν. Ὑ οἳ ἄθπι Βίπη πας] πι" (επιθεσθαι ανθρωπω 

του καχωσαι αυτον) 1, (ὖπ ρεγπέείεπι εἰ ἀείγπεπέιι Ἱιοπείπιπι): επι επι- 
βουλην ανθρωπου 3, επι ανθρ. επιβουλην Ν, εις επιβουλην ανθρ. ο πηῖ, 
ππεητετες ΄» Ρὰ πιΣ γ 
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 ανς. 

μηδὲ ἓν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἀπελθεῖν σε ἔτι, ἀλλ ἔξω τῆς νήσου 
ταύτης ἐξελθεῖν καὶ μηδαμοῦ ἔχειν σε τόπον κελεύω. καὶ 

εὐθέως τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν ἐξῆλφεν ἐκ τῆς νήσου. 
Ιδὼν δὲ ὃ Κύνωψ, ὅτι ἐχρόνισεν τὸ πνεῦμα τοῦ ὑποστρέψαι 

πρὸς αὐτόν, ἔπεμψεν ἕτερον πνεῦμα, εἰπὼν αὐτῷ τὰ αὐτά, 

καὶ τῷ αὐτῷ τρόπφῳφ ᾖλφεν πρὸς Ἰωάννην. ὃ δὲ ἀπόστολος 
γνοὺς εἶπεν πρὸς τὸ πνεῦμα" τίνος χάριν ἦλθες ἐνφάδε, δαῖμον, 

εἶπέ. καὶ ὁ δαίµμων εὖπεν' Κύνωψ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἄρχον- 

των, ὅπως Φανατώσῃ σε, καὶ οὐ παρεγένετο πρὸς αὐτόν, καὶ 

προσκαλεσάµενός µε εἶπέν µοι' ἄπελφε, Φανάτωσον τὸν Ἰω- 
ἄννην. διὰ τοῦτο οὖν παραγέγονα. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης" 

παραγγέλλω σοι ἓν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελφεῖν σε τῆς 

νήσου ταύτης. καὶ εὐθέως ἐξῆλφεν. ἰδὼν δὲ ὁ Κύνωψ, ὅτι 

οὐδὲ ὁ δεύτερος δαίµμων ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτόν, ἐκάλεσεν δύο 

ἄρχοντας τῶν δαιμόνων, «καὶ εἶπεν αὐτοῖς' ἀπέλθατε πρὸς 

Ἰωάννην, καὶ μὴ εἰσέλθητε οἳ δύο πρὸς αυτόν, ἀλλὰ ὁ εἷς 

εἰσέλθη, καὶ ὁ ἕτερος στηκέτω ἔξω καὶ ἀκουσάτω τὰ λαλούμενα 

καὶ γινόμενα. ἑλθόντες οὖν οἱ δύο ἄρχοντες τῶν δαιμόνων ἓν 

τῇ οἰκίᾳ ἸΜύρωνος, καὶ ὅ μὲν εἷς ἤγγισεν πρὸς Ἰωάννην, ὁ δὲ 

1. µηδε Υ ο πιῖ: µητε Ν Ρὰ, µητε δε πι} ν | 9. και -- κελευω Υ: 

χαι πελαζεσθαι (πλαζεσθαι Ν) και µηδαµου εχει τοπον Ν Ρὸ πιὸ, ρ 
Ῥ Ἡ| ὃδ. το πονηρον Υ Ρὸ Β ΠΩὸῦ: ΣΝΙ εκ Υ: απο Ν Ρὸ πὸ, » Β | 
4. του υποστρ. Ὑ: υποστρ. Ὦ2 πι, απελθειν Ν Ρὸ ν, ελθειν ο παὶ πηΣ | 

δ. πνευμα ΥὙ: ὃδαιμονα Ἑ (339), αρχοντα των δαιμονων 2, ο» Νπιδ 1, | 

τα αυτα Ν Ε2 Ρ5 ο πΠΙΣ (-- οµοιω τροπω): ταυτα Ύ. οια και τω προτερω 
πηὶ, οµοιω τροπω Υ | θ.προς Ίωαννην Υ Ν (Ρ59): ελθον δε το ακαθαρτον 

πνευμα εστη ενωπιον Ἰωαννου ο πιὶ, πί ἆθπι {οἱρεπάθη Ζ8ΑΠΙΠΙΘΗΡΘ- 
Ί0β6" ΠΙΣ ν Ἡ | αποστολος Υ: Ιωαννης Ν οίο | 7. ενθαδε Ὑ: ενταυθα 

Ν οίο. | δαιμον (Ρ8βεητίεῦεη ---ων) ειπε Υ: » Νοίοι| 8. καιο Υ:ο 
δε Ν | 9. αυτον Υ Β: σε Ἀ Ρὸ | 10. µε Ν Ρὸ: εµε ο πα, 2 Ἡ, ΠΙΘΊΓΘΓΘΒ 
ὍἜ πιὸ Υ| 11. παραγεγονα Ὑ: παρεγενοµη»ν Ν Β, παρεγεναµην Ρ5Σ | αυτω 

Υ: » Ν οίο. | 19. παραγγελλω: πα Υ --ελω| σεν: ὸ» Ν οίο, | της ν. 

ταυτης Υ ΝΡΣ οπΙ1 Υ: την γησον ταυτην Ρὸ ΠῃΣ | 14. δυο αρχ. τ. δαιµ. 

Ρ2: δυο αρχ. Ρὸ Ἑ, ὅὃδυο των αρχοντων Ν | 15. ειπεν Υ οίο.: λεγει Ν 
ΠηΣ | απελθατε Υ Ῥ5: απελθετε Ν οίο. | 16. εισελθητε Ν οἵο.: εισελΦεται 

Υι. 17. εισελθη ο πιῖ, ἆαββε]ῦο πηθἰπὲ Ἡ (εισελθει): εισελθοι Ν Ρ5, ἀἱο 

απάθτη αΏπγγοϊἰοπεπά | ακουσατω Ὑ: ακουετω Ν Ρ5 οπιῖ, παρακροασατω γ, 
ακροασεται πι | λαλ. κ. γιν. Υ Ν: γιν. και λαλ. Ρὸ, λεγοµενα κ. τα γιν. 

ο πι, ΠΠΥ τα γινοµενα ΠηΣ Υ, τα λεγοµενα παρ αυτου 2 | 18. ελθοντες 

ουν (ὃς ὁ ΙΙΙ) οι δυο Υ ο πὶ: και εισελθοντες (ελθ. ΠΣ ν) οι δυο Ρ3 

πιΣ ν, και ελθων αναγγειλε µοι. οι δε δυο Ν | εν τ. οι. Μυρ. Υ Ρὸ: -- 

εισηλθον ϱ πι, εισελθοντες Χ Ν, Ὅρπ2ν | 19. και Υ οι: ΝΕΡΟ πιΣ2γ 



ἕτερος .- ὲν 8 τινὶ κατὰ τὴν κέλευσιν Κύνωπος. ὁ δὲ 
"Ἰωάννης γνοὺς .φ πνεύματι εἶπεν τῷ δαίµονε' τίνος χάριν 
παρεγένου ἐν οἴκῳ Χρισειανῶν, ακάφαρτε δαῖμον; καὶ εἶπεν 
ὁ δαίµων' Κύνωψ ἀπέστειλεν δύο τῶν ἀρχόντων πρός σε, ὅπως 

Φαγατώσουσίν σε, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτόν. 

προσκαλεσάµενος δὲ δύο πάλιν, ἐμέ τε καὶ ἄλλον, εἶπεν ἡμῖν: 

ἀπέλθατε πρὸς Ιωάννη», καὶ ὃ εἷς εἰσελθέτω, ὅ δὲ ἕτερος στη- 
χέτω ἔξω, καὶ ἀκουέτω τὰ λαλαλούμενα. καὶ εἶπεν Ἰωάννης τῷ 

δαέµονι᾽ παραγγέλλω σοι ἐν ονόματι τοῦ ἐσταυρωμένου, µηχέτε 

ὑποσερέψαι πρὸς Κύνωπα, αλλ ἐξελφεῖν ἐκ τῆς νήσου ταύτης. 

καὶ εὐθέως ἐξῆλφεν. Φεωρήσας δὲ ὁ δαίµων, ὃ ἑστηκὼς ἔξω, 

ὅτι ἔλαβεν τὴν πικροτάτην ἐξορίαν ὁ ἕταῖρος αὐτοῦ, ἔφυγεν καὶ 
απελθὼν ἀπήγγειλεν πάντα τῷ Κύνωπι. καὶ οὐ προσέφετο 
Κύνωψ ἀποστεῖλαι ἄλλον δαίμονα πρὸς Ἰωάννην, αλλὰ θυμοῦ 

πλησθεὶς προσκαλεσάµενος τὰ πλήθη τῶν δαιμόνων εἶπεν πρὸς 

αὐτούς: ἰδοὺ δὴ τοὺς ἑταίρους ὑμῶν ἐξώρισεν Ἰωάννης, καὶ 

µέλλομεν ἅπαντες κακῶς πάσχειν ὑπ αὐτοῦ, καὶ ἀγὼν ἡμῖν 

41. εστη εν τοπω τινι Ν Ῥ5: εν τω τοπω εσταθη Ὑ, εστή εξω Β | 
9. κατα --- Κυνωπος Ν Ρ3 ϱ πιῖ: ως εχε)ευσθη παρα Κυνωπος Ὑ. ν πηΣ 
Υ{[ο -- πγευματι Υ: Ύνους δε ἴω τω αγιω πγευµατι Ν, χαι γνους ο Ἰω. 

ο πιὶ (952), χ. γνους ο ὕεολογος πι} ν ἱ 2. τω δαιµ. Ὑ: τω εισελθοντι 

πνευματι Ν, αυτω Β | ὃδ. Χριστανων Ὑ Ἑ: Ἄριστιανου Ν | αχαθαρτε 

δαειμον Υ Ῥὸν (πο] απο πι τη», πγε]ε]ια παει Απιρη. ακαθαρτε Ἠαῦοῃ. 

ΑΗ αελτεῖθει δαιμων): ὅδαιμων ακαθαρτε Ν, ακαδαρτον πνευμα 3 
ο πι | 4. ὅνο των αρχ. Ν Ρ3 πι ν Ρ2 (-- ηµων): δυο αρχοντας ο Πῖ, 

δυο των ὅδαιμονων και αρχοντων Ὑ | 5. Θανατωσουσιν Υ Ν Ρύ: 8ανα- 

τωσωσι ο πα, π]εβί γετρ]είειΏατ ἀῑε απἀετη / 6. προσχ. -- παλιν Υ: και 
παλιν προσχ. ὅνο Ἀ, αχ. προσχ. παλιν ὅνο ο πι | Τ. απελβατε Ὑ Ρ: πι: 

απελύθετε ο | εις: µεν Χ πι ΧΝ [ εισελθετω --- λαλουμενα Χ Ῥ: (λεγο- 

µενα) ο πιὶ (Ὀεῖάς -- χα: γινοµενα): στηκετω εξω χαι ο ετ. εσω χαι τα 

αχουοµενα και ]αλουμενα ὕεωρει Ὑ | δ. κ. ειπεν Ὑ: ειπεν δε Ν αἴς. | 
9. ὅαιμονι Υ: πνευµατι Ν είο, [ παραγγελω Υ | τ. εσταυρ. Υ Ν Ρ51.: 
δε Ίησου Ἄριστου πι ν, πα Ἰείπίετθε ο πιὶ | 10. υποστρεψαι: πῃτ Ν 

υνποστρεψης { εξελθειν Ὑ ο πιῖ Υ: εἶθειν πι, εξελθε Ν Ρ3 [εκ  Β: απο 

Ρ2 πὸ, » Ν | 11. Φεωρησας Υ: ιδων Ν Ρ3 ο πιὶ πι, αχουσας πι} ν 

(Πείσίετετ -ἕ- δε ταυτα, ὈῬεῖϊάε ἸΚϊτπει πεϊετηῖπ ! 19. πικροτατην Ν Ρ3 

ο πι πι; ΣΥ. [ εταιρος: ετερος Ύ | 19. απηγγ. -- Κυνωπι Υ (ο πιὶ 
παντα, πιῦ βἰε]]ί ϱ8 Ἠπίετ Κυν }: προς Κυνωπα απηγγ. αυτω παντα 
Ν Ρ5, πος] απἆετΒ πι ν | 14. αλλον δαιµ. Υ Ρ3: δαιµ. αλλον Ν, ετερον 

(εταιρον πι) δαιμονα Β | 16. δη Υ ο πι: |» Ν Ρ5 πιΣ πι ν | εταιρους: 

ἕτερους Υἱ υμων Υ Ν Β 1, πι: ημων Ῥ2 Ρ5 | {Τ. σαπαντες Τ: παντες Ν 
Ε: ο πὶ, ἄεη δαί: » ν πιΣ| υπ΄: πα Υ δια | ημιν:ι ο» πατ Ν 
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Ὅ 96 -- 

µέγας ἐπίκειται: δεῦτε οὖν εἰσέλθωμεν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἔσεσθε 
ὑμεῖς ἓν τόπῳφ ἡσυχάζοντες καὶ ποιοῦντες ἐμοὶ τὰ πρὸς ὕπη- 
ρεσίαν, ἐγὼ δὲ εἴσελφὼν κατασκευάσω αὐτὸν καὶ ποιήσω 

αὐτὸν κακῶς ὀλεσφῆναι. Λαβὼν οὖν ὁ Κύνωψ τὰ πλήθη τῶν 

δαιμόνων εἰσῆλῶεν ἓν τῇ πόλει, καὶ ἔξω τῆς πόλεως ἐποίησεν 
αὐτοὺς προσμεῖναι. καὶ Ίαβὼν τρεῖς δαίμονας μεθ ἕἑαυτοῦ, 

τοὺς τὰς ἀποκρίσεις αὐτῷ ποιοῦντας καὶ εἰσερχομένους καὶ 

ἐξερχομένους πρὸς τοὺς ἄλλους δαίμονας, εἰσῆλθεν δὲ εἷς τὴν 

πόλιν, καὶ ἤχησεν πᾶσα ἡ πόλις δι αὐτόν, ὅτι οὐδέποτε εἰσῆλ- 
10 Φεν ἓν αὐτῇ, καὶ συνήχφησαν ἅπαντες πρὸς Κύνωπα καὶ 

15 

προσεκύνησαν αὐτόν, αὐτὺς δὲ ἑκάστῳ απεκρίνατο κατὰ τὴν 

ἐπερώτησιν αὐτοῦ. ὅὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρός µε’ τέκνον Πρό- 
χορξ, γενναίως φέρε καὶ μὴ ὀλιγώρει ὁ γὰρ Κύνωψ εἲς πολλὴν 

Φλῖψιν ἔχει ἡμᾶς ἐμβαλεῖν. συνήχφησαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ 
ε] πα 17) / ας β] ο / ς α. , 

ἐν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος, καὶ ἦμεφα ἐκεῖ διδασκόµενοι ὑπὸ Ἰωάν- 

νου, καὶ ἐποιήσαμεν ἐν τῷ οἴκῳ, μὴ προερχόμενοι ἡμέρας δέκα, 
διότι παρεκάλεσαν πάντες τὸν Ἰωάννην Λέγοντες' ὅτι σύγχυσις 

1. εισελθωµεν Ὑ: Χ απαντες ϱ ΠΙ, απελθωμεν παντες Ν Ρὸ (πιὸ 
4αβκε]ρο" Ὑετῷ). απελθωµεν εις την πολιν απαντες ν΄ (Πι329) | 3. ησυχα- 

ζοντες Ὑ Ν Ρ5: ησυχαζοντι ο Τη], ησυχω πιὸ, αὈκἠγοπᾶ πηΣ ν | εµοι Υ 

ϱ πι]: µοι Ν Ε5 γ| τα προς Ρ3 Β: προς Ἡ, την Ν| δ. εγω δε Ἡ ο πι]: 

χαγω Ν Ρὸ, 4εη Βαΐσ » ΠΙΣν | αυτον Υ Ρ2: αυτω Ν, 3» ο πὶ | και 

ποι. αυτον Ν Ρὸ ο πι: 3» Υ| 5. εποιησεν αυ. Ἠΐ6ι Υ Ῥ3: νο εξω Ν ο, 

ποιησας δε εξω τ. π. ειναι τ. δαιµ. ΠΙ2 ν, και τους µεν δαιµ. εποιησε ε. 
τ. π. προσπαραμ. πι | θ. προσµειναι Ὑ: παραµενειν Ν, προσπαραµενειν 

Ρ5 ο πὶ, εἶναι ΠῃΣ Υ | και λαβων Ὑ: λαβων Ν Ρὸ, παραλαβων Ἑ (ο -ἵ δε, 

π µογον δε τρεις εξ αυτων παραλ.) | τρεις ὃ. µ. εαυ. Ὑ: τρεις µ. εαυ. 

Ν Ρ5, τρ. εξ αυτων Β | Τ. αυτω Υ ο πιὶ:Ι αυτου Ν Ρ5, προς αυτον ν, 

προς αυτους πηΣ | κ. εξερχ. Υ Ν: » Ρ5, ραήᾳ αὐπεϊσομεπά Β | 8. δαιμο- 
γας --- και Υ: εισελθων ουν ο Κυνωψεν εν.τη πολει Ν Ρ5|9. πασα Υ Ν 

οἱ Β (συνηχθη δε πασαη π. οἆοι πασα δεη π. συνηχόη) Ε2(εσεισθη πασα η 

π. και ηχισεν 9 λαος ατλ.) Ἡ: 2 Ρ5 | ουδεποτε Υ: ουδεπω Ν Ρ35, ουκ ην ποτε 

Β | εισηλΦεν εν αυ. Ὑ: ην εισεληλυθως (εισεληλυθεν Ρ3) εν τη πολει Ν 

Ρ5 | 10. απαντες Υ Ρ2: παντες Ν | Κυνωπα Ύ: αυτον Ν Ρ5 | 11. αυτος δε 

Υ: και Ν Ρὸ | 19. επερωτησιν Υ ν: ερωτησιν Ῥὸ ο πιῖ (Π129), αποκρισιν 

Ν, ζαΥ Ῥ8ςπο οἳ ἩθιπιαῬ Ῥαδί. ππαπᾶ. 41, 9 | τεκν. Π Πεν Υ Ρ2Β: Ἠπίετ 

φερε Ν Ρ5 | 1δ. ολιγωρει: ολιγορει Υ ΝΙ 14. εχει ηµ. εμβ. Υ Ν (4ϊ6βοι 

]Ι6ἱΠ -ἵ- αλλα Φαρσει’' η γαρ ολεσις αυτου και πτωσις ταχεως γινεται) 

Ρὸ: αγωνιζεται εµβαλλειν ηµας ο, Ἀλπη]οἨ πι, ηµας εµβαλειν µελλει Υ, 

ημας ἐμβαλλη | 185. ηµεδα . .. . εποιησαµενγ: ησαν .. . Εποιησαν ΠΣ 

Ύ, πιθμτεγος » πιΣ Υ | 16. εν -- δεκα Υ: δεκα ηµερας εν τω οι. Ἰάυρω- 
νγος, µη προερχ. εξω Ν, ἄππ]σ] ἀἱθ απάθτη | 17. παντες Ὑ: οι αδελ- 

φοι -ἵ- Ν οίο, 



πας 

ὰ 

| µεγάλη ἐστὶν ἐν ή ο άα καὶ μὴ προέλθωµεν, ἵνα μὴ ἔπιβου- 
λευθῶμεν ἅπαντες ἡμεῖς ὁ δὲ Ἰωάννης, ὁ ἀπόστολος τοῦ 
Ἀριστοῦ, παρήνει πᾶσιν Λέγων' µακροθυµήσατε, ἀδελφοί µου, 
καὶ ὄψεσθε τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ: ὃν 
τρόπον γὰρ ἡ πόλις ὅλη συνήχθη καὶ ἀκούει τῶν λόγων τοῦ 

Κύνωπος καὶ θαυμάζει ἐπ αὐτῷ, οὕτως συναχφήσονται καὶ 

Φαυμάσουσιν ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ αὐτοῦ. 
Μετὰ δὲ τὰς δέκα ἡμέρας εἶπεν Ἰωάννης πρός με ἀνάστα, 

τέκνον Πρόχορε, προέλθωµεν ἓν τῷ τόπῳ τῷ καλουµένῳφ Βύότρυι. 

καὶ καθίσαντες ἐκεῖ, συνήχθησαν ὄχλοι πολλοὶ καὶ ἐδιδάσκοντο 

ὑπὸ Ἰωάννου. ἀκοίσας δὲ ὃ Κύνωψ ὅτι διδάσκει Ἰωάννης, 
εὐθέως παρεγένετο πρὸς αὐτὸν καὶ ἰδών, ὅτι πάντες ἐπείῷοντο 

τοῖς λαλουμένοις καὶ γινοµένοις ὑπὸ Ἰωάννου, ἐπλήσθη δυμοῦ 

πολλοῦ καὶ εἶπεν πρὸς ἅπαντα τὸν ὄχλον' ἄνδρες τυφλοὶ καὶ 

πεπλανηµένοι τὴν ὁδὸν τῆς αληθείας, ἀκούσατε' εἰ δίκαιός 

ἐστιν ὃ Ἰωάννης καὶ δίκαια τὰ λαλούμενα καὶ γινόμενα ὑπ 

1. εστιν Ἠϊει Ὑ ο παῖ: Υοτ µεγαλη Ν Ρ3 ν | κ. µη προελὺ. Υ ο πι 

πι (» και πΣ, δ και µη Υ): και µηποτε εξελθοµεν προς αυτους Ε3, 

ὸ Ν Ρ5 | ινα µη Ὑ: µηποτε Ν Ρ3 Β, και Ῥ2| 2. απ. ηµ Υ ΝΡΙ: ὃ 
Ἐ2 (επιβουλευθωσιν) Β [ο απ. τ. Χρ. πΙΤ Υ | ὃ. αδελφοι µου Υ: αδελφοι 
Ν Ρ5 Β, τεχνα παᾶ, τεχνια µου Ρ2 | 4. την -- Όεου Ὑ: την δοξαν τ. Όεου 

(αις οὅολ. 11, 40) Ν Ρ2 Ρ: Β, ουἰγέμέεπι εἰ φἰογίαπι ἀεί , | 5. ολη Υ: 

πασα ΥοΓ η πολις Ρ2Μ8, Σ ΝΡ5 | ακουει -- Κυν. Υ Ρ3 οἳ 1, ἰτοῖᾳ βεῖπε 

βίατκοη Αὐνείεπμαηρ: » Ν Ρὲ Β| 6. κ. θαυμ. επ) αυτω Ν Ε5 (δαυμα- 
ζουσιν): κ. θαυμαζει (---αζουσιν 12) επι τοις λογοις του Κυνωπος Ρ3 Β, 

ο» | συναχθησ. και Ν 2 Ρ5 Β: παλιν Υ | 8. δε Ν Ρ5 Ἰ,: ουν Υ, ἀῑθ 

απάθτη ππνοετρ]εϊομΌατ | αναστα -- Ῥοτρυι Υ οἳ 1, (εισε, Πέ Έγοε]ογε 

εαπις ἐπ ἴοειπι δές, ει ποππεπ . . επΙε ἄει Ναπιθ): αναστα και εξελ- 
Φωμεν εν τη πολει, τεχνον Πρ., και εξελῶοντες ηλθομεν εν τοπω καλ. 

Ἔρυει Ν Ῥ5, 8ο απςῃἈ ο πι πας 0ἨΠθ6 και ΠΆΕἩΠ αναστα π. Βοτρυι δἰαίέ 

Ἔρυει, Ἰεϊσίετο Ἐοτπα πα ποςἩ πιῖ; ομπο Ἠεάο ἆε8δ «οΠᾶηΠθΒ χαι ευθεως 

παραλαβων µε εξηλθοµεν εις τοπον καλ. ὃαλασσα ῬΒοτρυι Ρ2, Ἀλπ]]ο] 
πι ν | 10. κ. καδισ. Ν Ρὲ: (και Χ ο πι!) καδισαντων (ουν -- Ἡ, δε 
4- Υ) ηµων Υ Β, Ραηζ απἆετ Ρ2. Νας ἆθπι ΦΗἱ ἀε5 Ῥτουποταβ Ὀ6θ- 

ἀοπίεί οΏίρετ Τοχί ἀαββδεῖοε πε ἀῑο παπεΠοσθηάεη Οοτγεσίπτεη | 12. ευ- 

Φεως παρεγ. Υ Β: παραγινεται Ν Ρ5 πι (οὗ αποῖ ἀἴεβετ οπθ ευθεως2) | 
επειὸ. -- γινοµενοις Υ Ρ5 (κ. γιν.) ο τα. πι (πειθονται): πι εδι- 

Φασκοντο Ν. επειθοντο τοις λαλ. υπ᾿ αυτου πηὸ, ΠἹΘητετο πι ν | 

19. επλησθη (εξεπλ. Ν) 8υμου πολλου (πολλου 3. Υ) Υ ΝΡΙ ο: 

πι, ευθεως παρεγεγετο προς αυτον και οχλος πολυς µετ αυτου κτλ. ν | 
14. απαντα Υ ο πι]: παντα Ν Ρ3, πῖξ ἁπάετεις »πιΣν| 106.ο: Συ] 

και γι». Ύ οπ:  Ν Ρὸ | υπ αυτου Ὑ: παρ αυτου Ν, 5 ἀϊθ 
πάει 

Δοΐα ζοδηπ1. στ 
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15 

ο ον 

αὐτοῦ, Φεραπεύσει ὑμᾶς καὶ ἐμὲ διὰ τὸν λόγον, ὃν λέγω ἐγὼ 
πρὸς αὐτόν, καὶ πιστεύσω καγῶ τοῖς Λεγομένοις καὶ γινοµένοις 

παρ αὐτοῦ. καὶ περιειστήκεισαν ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐπιλαβόμενος 

ὁ Κύνωψ ἑνὸς νεανίσκου εἴπεν πρὺς αὐτόν: ἵῇ ὃ πατήρ σου, 
ἢ ἐτελεύτησεν; ὁ δὲ εἶπεν' τέῶνηκεν. ὃ δὲ Κύνωψ εἶπεν' ποίῳ 
Φανάτῳ; ὁ δὲ εὖπεν' ναυτικὸς ὑπάρχων, συνετρίβη τὸ πλοῖον 
ἐν τῇ Φαλάσση, καὺ ἔπνίγη ὑπὸ τῶν κυμάτων καὶ ἀπέφανεν. ὁ 

δὲ Κύνωψ εἶπεν πρὸς Ιωάννην ἰδοὺ δεῖξον, εἰ ἀἁληνῆ διδάσκεις, 

καὶ ἀνάγαγε τὸν πατέρα τοῦ νεανίσκου απὸ τῆς Φαλάσσης καὶ 

παράστησον αὐτὸν τῷ παιδὲ ζῶντα καὺ πᾶσιν ἡμῖν. καὶ εἶπεν 

Ἰωάννης, οὐκ απέστειλέν µε Χριστὸς νεκροὺς ἐγείρειν, ἀλλὰ 
ἀπέστειλέν µε ἀνθρώπους πεπλανημένους διδάσκει». εἶπεν δὲ 

Κύνωψ πρὸς ἅπαντα τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα" κἂν ἄρτι πι- 

στεύετε ἄνδρες, οἳ τὴν Φορὰν πόλιν οἰκοῦντες, ὅτι μάγος ἐστὶν 

καὶ πλανᾷ ὑμᾶς διὰ μαγικῶν ἐμπαιγμάτων. καὶ εἶπεν πρὸς 

1. και ἐµε Ὑ ο πι]: καμε Ν Ρ5 | τον λ. ον Υ Ρὸ: των λογων ων Ν 
ο πι] | λεγω εγω Ὑ: εγω λ. Ν Ρὸ ο πιὶ | 2. λεγομ. Υ πι: λαλουμ. Ν Ρ3 

ο πιῖ { κ. γινομ. Υ Ρὸ ο πι: δ Ν πι | 8, παρ Υ: υπ᾿ 4ἱθ ἀπάθΘτη | και 
περιειστηκεισαν (πιδ, περιεστηκασιν Ἐ5, παρεστηκησαν Ν, περιισταντο δε 6111) 

οχλ. πολλοι Ν Ρ5 ο πι πηὸ; » Υ] 4. ενος νεαγισκου Ν Ρ3: ν. ενος πα, 

Ψ. τινος 6 Υ, ΥΕαγισκον τινα Ὑ, νέανισκον 1η» (9) | πρ. αυτον Ὑ: αυτω 

Ν Ρ5 οἱο,, πα; Ν -Γ ειπε νεανισκε, ϱ8Π7 ἵπι Β11 ἆθβ Ῥτουῃ. | 5. η ετελ. 

Ν Ρὸ Β. '» Υ Ρ2Ι ϐ. ο δε -- Φαλασση Ἱ. 7 Ν πεβοπΙοἩἈ εὔθπβο ο πι 

(Ρ53): ο δε ειπεν αυτω οτι γαυτιχος υπηρχεν και συνεβη το πλ. εν τη 

Φαλ. συντριβηναι Ὑ, γαυτικος υπαρχων εν Φαλασση απεθανεν παθοντος 

του πλοιου απᾶ 48ηπ βδο[οτί ειπεν ουν ο Κυγν. Ἱ. 8 ν, πας Απιρηϊ, πι 

6ΏΘΠΒΟ αὖΏθτ ο,πθ ἀἱθ Αιιδίαβ8ης νοτΏθι; ποσἩ Κἴῑνπει Ρ2 | Ἱ. κυµατων 

Υ Ρὸ ο πῖ: υΌδατων Ν | και απε. Υ ο πὶ: » Ν Ρ5| 9, νεανισκου Υ: 
παιδος Ν θἵο. | απο Υ Βὸ πὶ πΣν:υποςο, εκ Ν | 10. ζωντα Ἠϊει Ἡ: 

Ἠ]πίοι ημιν Ν (Σ πασιν) Ρ5 ο πῖ, Ἴὸ τω παιδι Ἡ. χαι π. ημιν πιΣ ν | 

41. αλλα: αλλ ΝΙ 12. διδασκειν Υ Ρὸ ο πιῖ: -- και επιστρεφειν Ν, και 

προς την αληΦη δεογγωσιαν επιστρεφειν πι], Ρ4Πᾷ ΔΠᾶΘΙΡ ΤηΣ Υ | 19. απαντα 

Ύ: παντα ο πι, ο» Ν Ρὸ πι πῦ ν | περιεστωτα Υ ο πι] πιδ; παρεστ. Ν 
Ρρὸ, Ὅ» πι} νΥ | πιστευετε Υ Ρὸ Β: πιστευσατε Ν ιδ, νίοἰε ο» Ρ2 | 

14. ανδρες Υ ο Τι: οι την οδον της αλήθειας µη επισταµενοι Ν Ρ5 (πιῦ 

και τ. ο. αλ. µη επ. ἨΙπίθί οικουντες), ὨΒΟ]Π πιστευετε δο/{οτί οτι πλανος 

εστιν πι ν | Φοραν βεητεῖρθ 1ο] ααοἩ Ἠϊαν (8. οῦεη ϱ 57, 1.9), ουνοΠὶ 

Τϊβο]οπάοτέ Πῖετ ψ]εάοι ἵη Ύ φροραν β]αιθὈίο Ί68επ Ζιι βο]]εη: «Φῷύόοραν 
Ν πηὸ, «λοραν ο πηῖ, ἀἱθ απάετη βἶπά πὶοΠί πι νετρ]. | οικουντες Υ ο πι]: 

χατοικ. Ν Ε5 | µαγος Υ Ν Ρ5: πλανος Β, αἱἱ6 Δ1886Υ Υ -- Ιωαννης οσοι 

ο Ιω. ἨΒΟ] εστιν | 15. υάας: πα Ἡ ηµας | µαγικων εµπαιγµατων Ν Ρ5 
ο πιῖ; µαγικης κακοτεχνιας Ὑ, Ππαρίσαηι 1, ἀῑο απάθτη πὶοπὲ γοτρ]αίο]ι- 
Ρας | κ. ειπεν πρ. αυτους Υ: κ. ειπεν Ν Βὺ, » Β πῦ Ι, 



- 

αὐτούς' κρατήσατε αὐτόν, ἕως οὗ ἀναγάγω τὸν πατέρα τοῦ 

παιδὸς ζῶντα καὶ παραστήσω αὐτόν. καὶ ἐκράτησαν τὸν Ἰω- 

άννην, καὶ ἠγγίσαμεν μετὰ Κύνωπος παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς 

Φαλάσσης, καὶ διαπετάσας Κύνωψ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ δια- 

κρούσας αὐτάς, κτύπος ἐγένετο μέγας, καὶ πάντες ἐφοβήφθησα», 

καὶ ἐξ ὀφφθαλμῶν πάντων ἐγένετο. καὶ ἐπῆραν ἅπαντες τὴν 

φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκραξαν Λέγοντες' µέγας εἶ Κύνωψ, καὶ οὐκ 
ἔστιν ἕτερος πλὴν σοῦ. καὶ ἐξαίφνης ἀνέβη ἀπὸ τῆς Φαλάσσης, 

ἔχων τὸν πατέρα τοῦ παιδός, καὶ ἐξέστησαν ἅπαντες, καὶ εἶπεν 

Κύνωψ τῷ νεανίᾳ' οὗτός ἐστιν ὅ πατήρ σου; καὶ εἶπεν' ναί, 

κύριε. καὶ προσεκύνησαν» ἅπαντες τῷ Κύνωπι, καὶ ἐζήτησαν 

πάντες τὸν Ἰωάννην αποκτεῖναι. καὶ οὐκ εἴασεν ὃ Κύνωψ Λέ- 

γων' ὅχαν ὄψεται µείζοντα τούτω», τότε τιµωρηθήσεται κακῶς. 

καὶ προσκαλεσάµενος ὁ Κύνωψ ἄλλον ἄνθρωπον εἶπεν αὐτῷ: 

ἔχεις υἱόν; εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ανήρ' ναί, κύριε, ἕνα εἶχον, καὺ 

κατὰ φφόνον τις ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ εἶπεν Κύνωψ' ἔγερ- 

1. ου αναγ. Ἡ ν πΣ (οΏποΠπὶ Απιρηη, ουν Ἀπρὶεῦί): εγω αναγ. 5 
οτι], εγω Ἡ. 48ΠηΏ ανεγειρω Ἠϊπίθι παιδος Ν | 2.παιδος: --- απο της ὃδαλασ- 
σης ο νΥ/ ζωντα ει : Ἠϊπίετ παραστ. 0461 αυτον ἀἷεθ απάθτη | αυτον 

Υ Ρ2 Β: Σ Ν πι | 8. παρα Υ Ρ5 Β: εις Ν| 4. αυτου Ὑ Ε23 ο: εαυτου 

ΝΟΓ χειρας πι, ο» Ε2 πιΣ πι γ| 5. ατυπος εγενετο Ν Ρ5 ο ΠΙ: ατυπον 

εποιησεν Ύ πι (µεγαν Υοἵ επ.) ν (τε Π8Ο] ατ.). εποι. ατυπον Ε2 | µεγας 

Ν ο πηὶ: µεγαν Ῥ2 πι ν (µεγα), ο» Υ Ρ3 | ϐ6. παντων Υ Ν Ρ2: ηµων 
γος οἆει παεβ]ες Β, ΠΠ ηµων Ῥ2 | εγενετο Ὑ Υ: αφαντο Χ ΝΕ», 

αφανης ο πα], αφαντως πι" | την φ. Ν Ρ5 ο πιὸ Υ: τας φωνας πιὶ, φωνην 

Υ| Τ. αυτων: ο» Υ πι | και εκχραξαν Ν Ρ': κ. εκραζον ο η, οἱ οχλοι 
εκραζαν πὸ, ΣΥ πι υγ Κυν Υ Β: ο Κυν. Ν Ρ3 | 8. ετερος Ὑ: αλλος 
πὶ τις ν, Σ Ν Ρ5 ο πιΣ πι | εξαιφνης Ὑ Ῥὸ ν πι (4ἴ68ετ παεἩ αγεβη): 

ευθεως Ν, µετα βραχυ πιῦ, ο» ο πῖ | 9 τ. πατ. τ. παιδος Ἡ (παχ ἀ4ϊεβες 

-- ζωντα) Ν: ως ελεγε Χ Ἐ3, ως εφαντασε Χ πῃδ, μεθ εαυτου,δαιµονα 

εν σχηµατι του (τεύνηκοτος -- ΠΙ]} πατρος (αυτου -- Υ) του γεανισκου 

Β οἳ Τ, | 10. νεανια Υ: παιδι Ν Ρ3 Β | 11. απαντες Ν Ρ5 πιὸ (ο πὰ κ 

πεσοντες): παντες Ὑ, οι Οχλοι πιΣ ν (Ῥθϊᾶο Χ πεσοντες) | τω Κυν. Ἡ 

Ὦ (αυντω πχ πι): τον Κυνωπα Ν Ρ3 πι | 19. ειασενγ: εασεν πα Ν | 

19. οταν Υ Β: οτε πιὸ, » Ν Ρ5 οἳ Τ, | οψεται Ν Ρ) ο πι]: οψεσδαι Ὑ, 

υἰᾷευέίς Τ, δη π12 ν, µειζονα τουτων ποισω πιῦ | τοτε Υ Β πιὸ: και 

Ν Ρ5 | Ι4. και Υ: δε ης] προσκαλ. Ἑ, γουν πι», παλιν Ν | ειπεν Ὑ 

Ρ5 Β: λεγει Ν | αυτω Ν Ρ5 Β: προς αυτον Ὑ | 1δ. εχεις Ύ Β πι 1:: 

εσχερ Ν Ρ3 | ειπεν -- ανηρ Ὑ: ο δε ειπεν Ν, ο δε λεγει (αυτω -- ν) 

Ν ν, Δπάετε απάΘΙΒ | ναι κυριε Ν ο ν: χυριε Ρ3 πι, ναι τὸ, » Ἡ | ενα 

ειχον Υ Ν΄ ειχον ενα υιον ϱ πηὶ (4ἴθβ6Γ χυριε Ἠϊπίθτ ειχον), ειχον µονον 

ενα παὸ, ενα υιον εσχον Ῥὸ, "» ν (πι22) | 16. ειπεν: αυτω -- πατ 

π. 



ν 

Φήσεται ὃ υἱός σου. καὶ φωνὴν ἀπεδίδου ὁ Κύνωψ και προσεκα- 
Λεῖτο ἐξ ὀνόματος τὸν ἀποκτείναντα καὶ τὸν ἀποκτανθέντα, καὶ 
᾿ἐξαίφνης παρέστησαν οἱ δύο ὑμοῦ. καὶ εἶπεν ὁ Κύνωψ πρὸς 
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τὸν ἄνθρωπον' οὗτός ἐστιν ὁ υἱός σου; καὶ οὗτός ἐστιν ὁ 
ἀποκτείνας αὐτόν; καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος ναί, κύριε. καὶ 

εἶπεν ὃ Κύνωψ πρὸς Ἰωάννην, τί Φαυμάζεις, Ιωάννη; καὶ 
νλ 3 / πμ Δ }. 9 / 3 / 9 5 ς / 

εἶπεν Ἰωάννης, ἐγὼ ἐπὶ τούτοις οὐ Φαυμαζω. καὶ εἶπεν ὁ Κύ- 

νωψ' εἰ ἐπὶ τούτοις οὐ Φαυμάζεις, μείζονα τούτων ὄψει καὶ 

τύτε Φαυμάσεις' ἐὰν γὰρ μὴ ἠττήσω σε διὰ τῶν σημείων», οὐκ 

ἑῶ σε ἀποθανεῖν. εἶπεν δὲ Ἰωάννης, τὰ σημεῖά σου μετὰ σοῦ 
Λυφήσονται ταχύ. ἀκούσαντες δὲ οἱ ὄχλοι τὸν λόγον τοῦτον 

παρὰ Ἰωάννου, εἶπον αὐτῷ" τέ βλασφημεῖς, ἐξόριστε, εἰς τὸν 
/ Ν ϕὝώ / «/ . .’ -- καφαρώτατον Κύνωπα; καὶ εὐθέως ὥσπερ φῆρες ἄγριοι ἐπῆτλφον 

αὐτῷ καὶ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπέβαλον εἰς αὐτόν, καὶ διασΊταρα- 

Ἑάντες αὐτὸν ἐπὶ τῆν γῆν καὶ ἐπιπεσόντες αὐτῷ κατεµασίσαντο 

41. και (κατα -- Ἡ) φωνην απεδιδου (αποδιδωσιν 35) ο Κυν. και 

προσεκαλειτο εξ ονγοµατος (προσκαλουµεγος 35) Υ Ῥὸ: φωνην ουν ευθεως 

προηκατο προςκαλουµεγος ΠΠ, χαι προσκαλουµενος Ν, και φωνη µεγαλη 

προσεκαλειτο πι, και ηρξατο Φωνή µεγ. προσκαλεισθαι ο πὶ, δν | 

2. αποκτειν. Υ Ν Ρὸ: τε Χ Β | και εξ. Υ Ρ2 πι: χαι ευθεως ο πὶ, 

εξαιφν. Ν, και πι} Υ| ὃ. παρεστησαν οι Υ Ν Ρ5: παρεστ. αυτω Β. εφα- 

γησαν παρασταντες ΤΙΣ | δυο οµου Υ: δυο Ν Ρ5, αµφοτεροι πι, δυο ὅδαι- 

µονες εν µορφαις (σχηµατι ΠΠ) ΄των δυο ανθρωπων και εὔαυµμασαν 

παντες (ο046Η παντες εὉ. οἆθι π. πλειον εὉ., ὁ πΙ -- ιδοντες αυτους) 

Ὦ | προς τ. ανθρ. Ν Ρ5 ο πι] πιὸ; δ Υ, αἱ6β ΖΥΙθεΠεη ἀθβειῃ Κυγ. Ἡ. 

ἀθια ἵη ]. 6 ὺ» πι ν| 4. σου: µου πχ Ύ | εστιν νΟΙ ο αποχτ Υ: ΣΝ 

Ῥ5 οίο. | δ. και ειπεν Ν Ρ5 ο: ειπεν δε Ὑ, και φησιν πι, ο δε ειπεν 

(οππο ανὀρ.) πιδ[ο: Σπα Ν| 6. Ιωαννην: τον Χ πι Ρὸ| Ιωαννη Υ 

Ῥ:. » Ν Ρ5 πι | ἵ. Ιωαννης Ν Ρὸ: ο Χ ο πηὸ (ἀ1686Υ 0ἨΠΘ ειπεν), ο 

αποστολος Ύ, ἀἱθ απάθίη αΠάΘΙΒ | επι τουτοις: πΙΙ Υ Ππίοι Φαυμαζω | 

ο νου Κυνγ. πα Ν | 8. οψει Ύ (πε ἀτάρει ρεβομτίεῦθπαιι η) Ν Ρ: 

ο πι’: οψη πι ν| και τ. Φαυμ. Ν Ρ5 Β πιὸ: » Υ Ὦ | 9. ήττησω σεν 

πιΣ ν Τ, (έε. . υἱσεγο): εκστήσω σε Ν Ῥ5, εκτησω σε πι, εχστησωσι ο | 

10. εω σε Υ Ν Ρὸ ο ν Ἰ, ἔσωσε ΑΙΙΡΗΙΙ. ]αάσεπία]]ς αι οἴρεπο (θ/4Η1, 

Ῥ3 Ιδί ἵη ἀἱθβοπι ϱαΠ786η ΖΠβΔΙΠΙΠΙΘΠΜΔΠΡ πγεπὶρ 7 Υοιρ]. | ειπεν δε Υ πι” 

Υ: και ειπεν Ν, λεγει αυτω ο πιὶ θίο | µετα -- ταχυ Υ Ῥὸ: συν σοι κα- 

ταλυῦησ. (λυθησ. πι} ν) και απολουνται ταχυ Ὦ., ὨεϊπαἨ 8ο Ρ3, συν σοι 

ταχειον λυύησονται δια Ἄριστου Ν | 12. ειπον: ειπεν Ν | 14. αυτω ΝΕ» 
Πῦ: τω Ιωαγνη Β, ο» Υ | και τας -- αυτον Υ: ”» ἀῑοθ απάθιῃ | 15. και 

(0Σ Υ) επιπεσ. αυτω (--ον Υ) Ν Ρ5 Υ: ετυπτον ανηλεως' αλλοι δὲ επι- 
πεσοντες Ὦ Ε2 | κατεµασισαντο Υ ΕΡ5 {--σεισαντο): διέµασισαντο πὸ, 

κατεµασσωγτο Ὦ ΕΣ {--οντο)., κατεληΐσαντο Ν | 

σεφ 

πο ο ση 



ωμμό αν τς κκ ικλσ. 
ε 

3 

αὐτὸν τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, καὶ ἔμεινεν νεκρός. νοµίσας οὖν ὅὁ 
Κύνωψ ὅτι τέθνηκεν, εἶπεν πρὸς τὸν ὄχλον' ἄφετε αὐτὸν ἄτα- 

φον, ὅπως τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ Φηρία τῆς γῆς κατα- - 
φάγωσιν τὰς σάρκας αὐτοῦ, καὶ ἴδωμεν, εἰ ὁ Χριστός, ὃν κη- 

ρύττει, ἐγερεῖ αὐτόν. ἔχοντες δὲ τὸ ἀσφαλές, ὅτι τέῶνηκεν ὃ 

Ἰωάννης, ανεχώρησα» ἅπαντες μετὰ Κύνωπος, ἕκαστος εἰς τὸν 

ἴδιον οἶκον. 
Καὶ ἔμεινεν Ἰωάννης ἐπὶ τοῦ τόπου ἄφωνος' ἤμην δὲ ἐγὼ 

ἓν τῷ τόπῳ αποσκοπεύων τὰ περὶ αὐτοῦ. περὶ δὲ δευτέραν 

ὥραν τῆς νυκτὸς ὡς εἶδον, ὅτι ἡσυχία ἐγένετο ἓν τῷ τόπῳ 10 
ἐκείνῳ, ἴγγισα πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν πρός µε" τέκνον Πρόχορξ. 

καὶ εἶπον αυτῷ' τί ἐστιν κύριε: καὶ λέγει µοι' ταχέως ἄπελθε 

ἐν τῷ οἴκῳ Ἰύρωνος, ὅτι ἐκεῖ εἶσιν οἱ ἀδελφοὶ πάντες συναχ- 
Φέντες καὶ πενφοῦντες, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς, ὅτι Ἰωάννης ζη, 

καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν ἐν αὐτῷ, καὶ ταχέως πάλιν ἐλθὲ ἐνταῦθα. 15 

καὶ εὐθέως ἐπορεύθην καὶ εὗρον πάντας τοὺς αδελφοὺς συνηύροισ- 
µένους καὶ πενθοῦντας περὶ Ἰωάννου. καὶ κρούσαντός µου τὰς Φύ- 

ραςτοῦ οἴκου οὐκ ἐτόλμων ἔσωφεν ἀνοῖξαι, νοµέζοντες ὅτι ἐπιβουλή 

ἐστιν ἀπὸ τῶν τῆς πόλεως κατὰ ὑπόψθεσιν τοῦ Κύνωπος τοῦ 

1. αυτον Υ ΝοπιΣγ: αυτω Ῥ2, τουτον Ῥ3, αυτου τας σαρκας πι]  τ. οδ. 

αυτ. Ἠϊετ Ὑ Ῥ2: νον ἀεπι Ὑατῦὸ Ν (ἀϊθβετ » αυτων) Ρ/ Β | ουν Υ ο πι 
πὸ: δε Ν γ, και ΥΟΙ νοµ. Ῥ3 | 4. τ. σαρχας αυ. Υ Ρ2 Εὐ: αυτου τ. σ. 
πιὸ ΤηΣ Υ, αυτον Ν ο πι Τ | τδωμεν Ῥ2 Ρ3 Β: ειδοµεν Υ Ν | ον κηρ. Υ 

Ν Ρ2 πι» Τ,: ον λεγει 8εον Ῥ2, αυτου ϱ πι Ὑ, ο» Τὰ | 5. εγερει Ρ2 ν 1: 
εγειρει Ὑ Ν οἵο. | εχοντες -- ασφ. Ὑ: ασφαλως ουν παντων εχοντων Β 

Ῥ2 (εχ παντ.), εχοντων δε παντων Ν Ρ3, ὅοξανγτων δε παντων τηἳ | 

6. απαντες Υ: » Ν οἴο. | 7. τδιον Ὑ: εαυτου πιΣ, αυτου Ἠϊπίθς οικον Ν 
Ρ5, σαησ πάει Ὦ Ρ2 | 8. ηµην δε εγω Ύ: εγω δε ηµην πι, χαι ηµην 

εγω Ν Ρ2| 9. εν τω τοπω Υ οἳ Ἡ: Σ» Ν Ρ5 πι” {/ αποσχκοπευων Υ Ρ:: 

αποσκοπων Ν, διασκοπων ἆπηπ αὖει αὈγγεῖο]επά πι | 10. ὠραν Υ : 

φυλακην Ν Ρ3 οίο. | εγενετο Ν Ρ3: ενεχεν Υ | 11. εκεινω Υ: » Ν Ρ5 | 

19. κ. ειπον -- µοι Ν, ὙΝεβεη]ῖοὮ 9ο Ρ2 Ρ: Β, οἶπε ὥρατ αποι ἵπ Ὦ: ΣΥ 
τη) | ταχ. απελθε  Β (Ρ332): απ. ταχ. Ν πᾶ | 13. παντες Ἠῖειτ Ν Ρ5 πι»: 

ΥΟΓ οι Ἡ, Σ Β]| 15. και ουδεν --- αυτω Ν Ρ3, πεβδεπΙοἩ 5ο Β πιὸ: 

Υ Ἡ | και ταχ -- ενταυδα Υ Ρ3 (ενθαδε, ἀῑεδ απο Β) Ἡ: ο» Ν πο | 

16 ευθεως Ὑ: ως ειχον ουν ταχους (απηλΦον) πι, οἰξεκίπιε Ὦ, Σ»Ν Ρ5 Β | 
παντας τ. αἲ. Ὑ: απαντας Ρ3, παντας Β, αυτους Ν. [γαέγες Ἰ,, ο» πιε]ι- 

Τ6ΓΘΘ πι) | 17. περι Ιωαννου Ν Ρ: Β: τον Ιωαννην Υ | κρουσαντος Ἡ (εξ 

1η) χρουσας την ὀὄυραν ουκ ειχον επακουοντα): διακρουσαντος Ν Ρ5, 

πὶοΏέ νετρ]εϊεμρατ Ῥ2 Β | 18. ετολµων Ν Β3: κατετολµων πῃΣ, ετολµουν 
Υ {εσωθεν Υ: Σ ἀῑο απάετη | 19. απο των Υ: ΝΕΡΑ”, ϱαη7 πάς τοῦ, 

π]θάθτ απἆθτΒ Τ, { κατα  Ρ3: καθ Ν [του γος Κυν. Υ Ν: |» Ρ3 
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-- 105 -- 

µάγου. ἐπὶ πολὺ δὲ διαµένοντός µου καὶ κρούοντος τὰς φύρας 

καὶ φωνὰς ἀποδιδόντος, εἷς τῶν παίδων ἸΜύρωνος ἐγνώρισεν 

τὴν φωνήν µου καὶ διϊσχυρίζετο Λέγων' ὅτι Ιρόχορός ἐστιν. 

οἱ δὲ ἔλεγον' οὐχί, ἀλλά τινες εἰσὶν τῶν πολιτῶν. ἄλλος δέ 
Ν Β] 9 , 3/ ε/ / / Β) 

τις προσελΦων ἐπὶ Φύρας ἔλεγεν' ὅτι Πρόχορός ἐστιν. καὶ 

ἀνοίξαντες εἶδόν μὲ καὶ ἐξέστησαν᾽ ἑἐνόμιζον γὰρ κἀμὲ συν- 

τεὐνηκέναι τῷ Ἰωάννη. καὶ εἴπον πρὸς αὐτούς' μὴ ἔστω Λύπη 
ἀναμέσο» ὑμῶν, ἀδελφοί: ὅ γὰρ διδάσκαλος ἡμῶν ζῇ, καὶ 

αὐτός µε ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς. ἀκούσαντες δὲ ὅτι ζῇ Ἰωάν- 

νης, οὐκέτι ἠθέλησαν ἄλλον λόγον ἀκοῦσαι παρ ἐμοῦ, ἀλλ 

εὐθέως συνεξῆλθόν µοι, καὶ ἤλφομεν ἔπὶ τὸν τόπον, ἓν ᾧ ἦν 

Ἰωάννης. καὶ εὕρομεν αὐτὸν ἑστῶτα καὶ προσευχόµενον καὺ 

ἔστημεν πάντες κατὰ ἀνατολάς, καὶ ἐπλήρωσεν Ἰωάννης τὴν 

εὐχήν, καὶ πάντες εἴπαμεν τὸ ἁμήν. καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ἧσπα- 

σάµεθα ἕκαστος τὸν Ἰωάννην, καὶ ἠρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 

καὶ παραγγέλλειν περὶ τοῦ Κύνωπος, Λέγων' Βλέπετε, ἀδελφοί, 
/ ς -- κα .) α. τ 3 / ς / 

µη τις ἡμῶν πλανηὺῇ ἔπὲ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν Κὐνωψ ὃ μάγος, 
ς/ ! ϱ ὦ ο ως ) Δ ν ./ 
ὅτι παντα ἃ ποιεῖ διὰ φαντασίας ποιεῖ' ἀλλὰ ταχὺ ὄψεσθε 

τὴν ἀπώλειαν αὐτοῦ. καὶ διδάξας αὐτοὺς ἀπέλυσεν Λέγων 

1. διαµεν. Υ Ρ5: διαµειν. Ν, επιµειγας δε πΙΣ | και κρ. τ. θυρας Υ 

(ο πι τω κρουµατι και φωτησας, 1ἱ68 Φωνησας): Σ Ν Ρ5 | 3. αποδι- 

Φοντος Ν Ῥὸ: αποδιδουντος Ἡ | 4. οι δε -- Προχορος εστιν Ἱ. ὃ Ρ5 Ν 
(ταις 9υραις): ο» Υ (-- ἆβρερθεη ο µαδητης Ιωαννου) Ἰ, πι | δ. και 

ανοιξ. Ὑ: και ουτως αν. 5, οἱ {ῑί δίαἑίπι αγεγτεπίες Ἰ, αν. δε Ν Ρ5 | 

ϐ6. ενοµιζον Υ Ἑ πι»: ενοµισαν Ν Ρ5 | γαρ Υ Ρὸ Β πὸ:δεΥνΝ]καμενΥνΝν 

Ρὸ: και εµε Ὦ 5 | συντεθνηκ.: συντεῦναναι πα Ν (ομπο {οἱσοπάθϐ τω) | 
7. και ει. Ὑ: ει. δε Ν αἷο, | 9. ζη Ιω. Υ Ρὸ Β (ο Ἰω.): Ἰω. ση ΝΙ 11. εν 

ω Υ Ῥ2: οπου Ν, ενδα Β (Ρ5 9) | Ίῤ. ευροµεν -- προσευχ. Ὑ οἳ Ἱι: και 

ευροντες αυτον ισταµενον και ευχοµενον Ῥ2, ιδου (-- αυτος Β, πι ν 

Ἠϊπίθτ ην) ην (-- εστως και Ἑ) προσευχοµενος Ν Ρ5 Β | και εστ. --- 

ανατολας Υ Ν 5 (απαντες): εστηµεν και ηµεις μετ αυτου Ρ., ο» Β 1, | 
18. επληρ. Ιω. Ὑ: πληρωσαντος αυτου Ν Ρ2, τελεσας 2, ως επληρωσε πα 

(0 ἆάβ {ο]σοπᾶθ την) Ὑ, µετα ὁ πηὶ | 14. και παντες Ὑ: απαντες Ν 5, 

παντες 2, » Β, αἱἱοβ Ῥίβ την ευχην ΣΤ, | ειπαµεν Ν: ειποµεν ΥΕ», 

υπηκουσαµεν Ὦ2 (ἀἆ1686Ι -- αυτον) Β | κ µετα -- Ιω. Υ οἳ ἩὮ: κ. µετα 

την ευχην (1η Ν, µετα δε τουτο ο πὶ, Σ Ν) ησπασατο (ενα -- ὁ τι!) 

ἑκαστον ημων Ν Ρ5 Β | Ίδ. αυτους Υ Ἡ: Σ Ν, απάθιβ ἀ4ἱοθ απάτη | 

16.του Υ: ΣΝΙ 17. ημων Υ (α0ον ἀτίρει ρεδεμτίερθη υ) πι: υΌμων 

Ν οαἰο. | εποιησεν Ὑ: ποιει Ν εἰο. | 18. α ποιει Ν ἩὮ: Σ Ν οίο, | 19.αυτου 

Ύ (απο] πηῦ γος απωλ.): τουτου γοΥ απωλ. Ν | λεγων Υ: Χ παλιν εντο- 

λην ετεραν Ν 



᾽μακροθυµήσατε, ἀδελφοί, καὶ ὄψεσθε τὴν χάριν τοῦ Φεοῦ" 
: ἠσυχάσατε δὲ πάντες ἐν τῷ οἴκῳ Ἰύρωνος. καὶ πάλιν ἠσπά- 
σαντο αὐτὸν καὶ ἀγεχώρησαν. 

Τῆ οὖν ἕωφεν ἔρχονταί τινες καὶ Φεωροῦσιν ἡμᾶς ἓν τόπτῳ 
καλουμένῳ «4ίφου βολῇ, καὶ πορευθέντες πρὸς Κύνωπα εἶπον 

αὐτῷ, ὅτι ζῇ Ἰωάννης. ακούσας δὲ ταῦτα ὃ Κύνωψ προσ- 
καλεσάµενος τὸν δαίμονα, δι οὗ τὰς νεκροµαντείας ἐποίει, 

εἶπεν πρὸς αυτόν ἔτοιμος γενοῦ, ὅτι Ἰωάννης ζῆ. καὶ παρέ- 

Άαβεν τὸ πνεῦμα τὸ ακάφαρτον καὶ ἦλῷεν πρὸς ἡμᾶς. ἠκο- 

λούθει δὲ αυτῷ ὄχλος πολύς, καὶ ὡς ἤγγισεν τῷ Ἰωάννη, εἶπεν 
αὐτῷ": βουλόμενος περισσοτέραν αἰσχύνην σοι περιποιήσασθαι 

καὶ βασάνους πολλάς, τούτου χάριν ἔασά σε ἔτι ζην ἀλλὰ 

δεῦρο πάλιν ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Φαλάσσης καὶ ὄψη τὴν δύ- 
ναμιν τὴν ἐμήν, καὶ τότε ἕξεις αἰσχύνην μεγάλην. καὶ ταῦτα 

εἰπῶν λέγει τοῖς περιεστῶσιν' κρατήσατε αὐτόν, ὅπως δυνά- 

µεις πολλὰς πάλιν ἴδη παρ ἐμοῦ γινοµένας, καὶ τότε λοιπὸν 

παραδώσω αὐτὸν εἲς κρίσιν αἰωνίαν. καὶ ἐκράτησαν αὐτόν, 

καὶ ἐλθόντων ἡμῶν ἐν τῷ τόπῳφ ἐκείνῳ, ἐν ᾧ τὰ πρῶτα ἐμ- 
παίγµατα ἐποίησεν ὃ Κύνωψ, ηἵραμεν ἐκεῖ π]ῆφος ἀνδρῶν τε 

1. χαριν τ. δ. Ν Β οἳ 1, (ρεγ οταξίαπι εεδι Ολιγὶκἰ εἰίο.): δυναµιν 
του Όεου µου Ὑ | 32. και παλιν -- ανεχωρ. Ὑ Τ, οἳ πι (και παλιν εκα- 
στον ασπασαμενος απελυσεν αυτους, Ἁλη]εὮἃ ο πι ν): ΣΝ | 4. εωθεν 
Υ οἳ 1, (σι εγφο πιαξιαάίπα ἵπα ετογίτεξµγ): επαυριον Ν Β | 5. βολη Ν 
ο πι) πι2: βολην Υ ν, 4εηπ Ναπιεη ππά απἀετεν ”» Ρ2 Ι,| κ. πορευθ. -- 

Ιωαννης Ν Ρ3 Ἱ.: κ. πορευθ απηγγειλον τω Κυνωπι Β, ΣΤ | 6. ταυτα 

Ν 1, (Ίος): Ὢ» Υ ΒΙ προσκχαλεσ. Ν Β: ευθεως προσεκαλει | δ. ειπεν 

πρ. αυ. Ν (ο πι2 ν αυτω): και (» πι!) λεγει αυτω Υ πιῖ | κ. παρελ. -- 

ακαβδαρτον Ὑ: χαι παραλαβων Ἀ, παραλαβων ουν οει δε Β { ἵθ πολυς: 

πολλης Υ | ειπεν Ὑ Ρ:: λεγει Ν Β ] 11. σοι περιποιησ. Ν, 8πεῖ Β αΏεχ 

σοι (σου Υ} ΥΟΣ περισσ.: ΠΙΣ περιποιησ. Β3, ποιησασδαι σε Υ | 139. βασ. 

πολλας Υ: πολλ. βασ. Ν Ρ’, ΙΣ Β | εασα σε ετι Χ: εασατε πε Ἀρετρε- 

βεμτίεθεποπῃ σε Ἡ, ειασα σε τεως 6 (Έ/” 2) ειασατε τεως παὶ πι}, σε εασα 

τεως γ | 19. της δαλ. Υ Ρ: ΣΝ Β[Ιοψη Τ Ρ5 υγ: οψει ο πι] πιὸ, οψεις 

Ν | 14. και τοτε -- µεγαλην Ὑ Ρ3 (πολλην): και εντραπηση Β, Σ» Ν | 

15. τοις περιεστ. Ὑ: προς τους παρεστωτας Ἀ, τω ακολουἈουντι αυτω 

οχλω Β (Ρ/32) | αυτον Ν (πας ἀἴθβει πεάετ]ο]ί ἆαπηπ χρατησ. αυτον) Ρ3 

Β πι» ο{ Ἰ,: τον Ἰωαννην Υ | 6. πολλας -- γινομενας Ν Ρ3: παλιν ιδη 

πολλ. δυν. γιν. π. εµου ὗ | λοιπον Ν Ρ:: ΣΥ! 17. εις κρ. αιω. Ἡ 3: 

αιωνια κρισει Ν πὸ (ΣΚ τη! | αυτον Υ Ἰ,: τον ἴωαννην Ν (-- εως επι 

τον αιγιαλον) πὸ, ἄεπ Βασ Σ Β (Ρ32) | 18. εν τ. τοπω εχ. Ἡ: επι τον 

τοπον Ν, αἲ ἴοειωι ἵ, επι τον αιγιαλον Ἑ | πρωτα Ὑ ο τη! Τ,: ο» Ν πι 

γ 19. εποιησεν φΕ Σο Κυν.]: εποιει Ν | ηυραµεν Ύ Ν: ευροµεν Β| 
εχει ῦ Β: ΣΝίτεΝου: »τ πῖ πι» 

 -- 

40 
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4 -” ϱω 3 / β] - / ς Φ 

ο νυναμών, θυμιῶντας καὶ εὐχομένους ἐν τῷ τόπῳ. ὡς οὖν 
Ν , 2) Ἂ) ΄ 

εἶδον τὸν Κύνωπα, ἔπεσον ἔτὶ πρόσωπο» καὶ προσεκύνησαν 

αὐτόν. ἦσαν δὲ καὶ οἳ δαίμονες, οὓς ἔλεγεν ὃ Κύνωψ, ὅτι 

ἀνθρωποί εἶσιν καὶ διὰ τῆς ἐμῆς δυνάμεως ἀνέστησαν, ἆἄκο- 

λουφοῦντες αὐτῷ. εἶπεν δὲ ὁ Κύνωψ' κρατήσατε αὐτόν, ἕως 
Ν 2 Νν / 3 Δ χι ΄ 9 Ν 

τὴν ἐμὴν δύναμιν ἐνδείξωμαι πρὸς αὐτόν. διακρούσας δὲ τὰς 

χεῖρας, κτυπῶν καὶ κροτῶν ἔβαλεν ἑαυτὸν ἓν τῇ Φαλάσση καθὰ 

καὶ τὸ πρῶτον. καὶ ἀνέκραξαν ἅπαντες' µέγας εἴ, Κύνωψ, καὶ 

οὐκ ἔστιν πλὴν σοῦ. καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγίνετο ἓξ ὀφθαλμῶν 

πάντων. ὃ οὖν Ἰωάννης εἶπεν τοῖς δυσὶ δαίµοσι, τοῖς νοµιζο- 

µένοις ὑπὸ τοῦ ὄχλου, τοῦ ἐκδεχομένου τὸν Κύνωπα, ὅτι νὲ- 

κροὶ ἦσαν καὶ ἀνέστησαν ὑπ αὐτοῦ" ὑμῖν λέγω, ἓν ὀνόματι 

πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος παραγγέλλω ὑμῖν, πνεύματα 

ἀκάδαρτα καὺ πονηρά, στῆναι ἓν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἕως ἂν ὁ 

Κύνωψ εἷς ἀπώλειαν χωρήση. καὶ ἔστησαν τὰ πνεύματα ακί- 

νητα. καὶ διαπετάσας Ἰωάννης τὰς χεῖρας αὐτοῦ τύπῳ σταυ- 

ροῦ καὶ στενάξας ἔκραξεν µεγάλη τῇ φωνῇ, Λέγων' ὃ δώσας 

τῷ ΙΜωὺσῇ διὰ τοῦ σχήματος τούτου καταβαλεῖν τὸν "4μαλήκ ῇ ῇ χήματος µαλή», 
κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, κατάγαγε τὸν Κύνωπα ἓν τοῖς κατωτάτοις 

1. Φυμιωντας κ. ευχ. Ν Β: θυµιογτων κ. ευχοµενων Ύ | εν τω τοπω 

Υ: ὸΣ 4ἱθ αΠάθΓΗ | 3. επι προσωπον Υ ΡΕ) ν: -ἵ- αυτων Ν, ο» οπιὰ πιΣ| 

ὃ. αυτον Υ Ν Ρὸ: αυτω ΒΙ|Ι δε Υ Ν πιΣ ν: εχει -|-ὺ ο πὶ (Ρ59) | και οι 

ὃ. Υ Ν Ρὸ: και (Σ πὶ πιΣ) οι τρεις ὃ. Β | 4. και οτι (δια της έµης δυν. 

- Υ) ανεστησαν Υ Ρὸ: » Ν, βθἳν απἀἆθτ απᾶ ππίθτ βἱοἩ γατβομῖθάθη 

4ἱο απάθτη | ακολ. αυτω Ν Ρὸ5 Ἑ: ηκολουφησαν ουν αυτον απαντες | 

5. ειπεν -- αυτον Ν Ρ5, βαοβ]ϊο] ἄπη]οα Β: Ὁ» Υ 1, | 6. διακρ. δε τ. 

χειρας Ν Ρ5: και διακρ. τ. χ. Ἑ, ο δε παλιν κρουσας τ. χειρας αυτου Υ | 

7. ατυπ. κ. κροτ. Εὸ Ὑ (κροτ. κ. ατυπ.): εν κατυπω (και αροτω -ἵ- Ν) 

µεγαλω Ἑ Ν | εν -- πρωτον Ὑ: εις την ὃαλασσαν ἀἱθ απάτη | δ. ανεκρ. 

απ. Ὑ: εκραξαν παντες Ν (Ρ59), οι δε οχλοι εβοησαν Β οἳ Τ, | 9. σου 

Υ Ν Ρ5: αλλος -- Β (ν νου πλην) | αυτος Υ: ο Κυν. Ν Ρ5, ἆεπ βαΐπ ἵπ 

απάταοτ Έοτπι νοΤΠΘΙ Β | αφαντος Υ Ρ5 (ο πηῖ νοτᾳας, ο πιΣ γ): αφανης 

Ν | 10. παντων Ὑ: αυτων Ν Ῥ5δ, ηµων απαντων νΟΥΜΕΙ ν, ημων ΥΟΤΗΘΥ 

μη, Σο πι [ειπεν Ν Ρὸ: ειδεν Ὑ | 11. του οχλου Ὑ: των ανθρωπων Ν 

(Ρ5 39) | 12. υπ᾿ αυτου Ὑ: υπο του Κυγωπος νο ανεστ. Ν| υμιν λεγω Υ 

(αΏθυ ημιν πῖί υ ἆατιροι): » Ν πιδ | 19. παραγγελλω Ν πι»: --ελω Υ | 

14. ακαθαρτα και Υ: ο» Ν πιὸ {στηναι Υ Πηδ: στητε Ν|ο Νπὸς ΣΥ | 

15. εις Ν πηὸ: ο» Υ| κ. εστησαν (τα πνευμ. ακινητα ο» τὸ) Υ πιὸι ον 

Ν | 16. τ. χειρας Ἠΐει Υ οἱ Β (ο ουν Ἰω. διαπετ. τ. χειρας): νου Ιω. Ν | 

αυτου τυπω στ. Ὑ: τυπω στ. ΥΝ, και ποιησας τυπον στ. ο πιὶ πιΣ, »Ν | 

11. µεγ. τ. φωνη ΝΠΙΣ: φωνην µεγαλην Υ | λεγων Υ: έεπε (ϐ) ποὴ, ΤΝ | 

ὅωσας Ὑ: ὅους Ν πι | 18. ωυση Υ πι: Ίωση Ν Ἱ. 19. καταγ. Ν πιὸ 

(4 και) Β: καταβαλε και Υ | κατωτατοις  Ἑ: κατω τουτοις Ν 



"τῆς Φαλάσσης, καὶ µηκέτι ὄψεται τὸν ἥλιον τοῦτον μηδὲ κατα- 
λεχθήτω ἐν τοῖς ζῶσιν ἀνθρώποις. καὶ ἐπὶ τῷ λόγῳ Ἰωάννου 
εὐθέως ἦχος ἐγένετο τῆς Φαλάσσης καὶ ἰλιγγίασεν τὸ ὕωορ 
ἔνθα ὁ Κύνωψ κατῖλθεν, καὶ ἐβυθίσθη ὁ Κίνωψ καὶ οὐκέτι 
ἐξηλθεν τὸ λοιπὸὺν ἐκ τῆς Φαλάσσης. ὁ οὖν Ἰωάννης εἶπεν ὃ 
πρὸς τοὺς δύο δαίμονας τοὺς νοµιζοµένους παρὰ τοῖς πεπλα- 
νηµένοις ὅτι ἄνθρωποί εἶσιν' παραγγέλλω ὑμῖν ἐν ὀνόματι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐσταυρωμένου ἐξελθεῖν απὸ τῆς χώρας 
ταύτης. καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἄφαντα ἐγένοντο τὰ πνεύματα ἀπὸ 
τῶν ἀνθρώπων. 10 

Ἰδόντες δὲ οἳ ὄχλοι ὅτι σὺν τῇ φωνῇ Ἰωάννου ἀπώλοντο 

οἳ νομιζόµενοι ἄνθρωποι εἶναι παρ αὐτοῖς, ἠγανάκτησαν κατὰ 

Ἰωάννου, μάλιστα ὁ φαντασθείς, ὅτι ὁ πατὴὶρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν 

ὅ ἀσώματος δαίµων, ὁμοίως καὶ ὁ ἕτερος ὁ νοµίζων, ὅτι ὅ υἱὸς 
: αὐτοῦ ὁ κακῶς ὀλεσθεὶς ἠγέρθη διὰ Κύνωπος, καὶ κρατήσαντες 15 

τὸν Ἰωάννην εἶπαν πρὸς αὐτόν φυγοποΛῖτα, παράδος ἡμῖν 

1. οψεται Υ Ν πι: Φεασηται ο 2 ν, Όεαση παῖ | τον ηλ. τ. Χ πι 

Β Ἱ.: το φως τουτο Ὑ | καταλεχθητω Ἀ: καταλεχδη ο πι πιΣ πι, κατα- 
ταχδη ν, καταλεγεσθω Ὑ | 38. ευθεως -- αατηλθεν Ν 5 (11εγγιασε) πι" 

(ελιγγιασε τε): πεβεπ]ῖεη εὔεπφο Ῥ2 πιΣ ν, Ἁλη]ει ο πα (χαι ποιησαν 

µεγαν ιλιγγα το υδωρ εν ω), ΣΥ | 4. κ. εβυδισθη -- Φαλασσης Υ εἲ 

:Ε3 (και χατεποντισθδη ο πλανος Κυνωψ εις την αβυσσον του πυρος χαι 

ουχετι εφανη εν οφθαλµοις των ανθρωπων) 1, (εί εα Ίοτα εθπιεγσις εί, 

πππφκαπι αὖ αἰίφιο Ῥοδίεα οἰφις): και ουχετι ανηλὃεν εκ της Φαλασσης 

τι ν, ουχετι αγελθειν αυτον εποιησεν απο της ὃδαλ. 6 πι, 5 ΝΡ3, ραῦ” . 

βπάςτα πι” | 5. ο ουν Ἱ. ειπεν Υ Β (ν γουν): χαι ειπεν ΙΤ. ΝΙ ϐ6. δυο Υ ο 

1: ο» Ν εἰο. Ι παρα -- εισιν Ὑ: ανθρωπους ειναι Ν, Π"τ ανθρωπους η, Ὥ 

εκ νεχρων αναστηναι Β | Τ. παραγγελλω Ν πιῖ πι Υ: παραγγελω Υ Ρὸς | ες 

8. τ. εσταυρ.  Β (νος Τησ.): του σταυρωδεντος (τ. εσταυρ. ) επι ΤΤογ- 

τιου Πιλατου Ν Ρ3 πι, απάετο Ζαβᾶ(πο Τ, | χωρας Υ Ἡ, (γεφίοπε): νησου 
Ν Ρ: Β/ 9. αφαντα -- ανβρωπων Ν Ρ3, πεβοπίΠεὮ 5ο Β (ν ἼΣαποτ. 

ανθρ.) εἳ αποῖι Ἡ,: αφαντοι εγενοντο Ὑ { 19. ειναι παρ αυτοις Ὑ: παρ 
αυτοις οἴπιθ ειναι ΥΟΙ ανθρωποι Ν οἴο. | 18. ο πατηρ Ὑ οεἴο.: πατηρ Χ | 
14. ασωµατος  οἳ Ίρη. αἆ Ἐπιγτη. Ἡ τα. ΗΤ, 2 πεΏαέ πιείπεη Νοίεῃ: 

ασωτος Ν Ρ3, ἀῑο απάετη π]εβέ πα νετβ]. | ο ετερος Ὑ: ο αλλος Β (Ρ:33), 

» Ν | ο γοςυνιος Σπα Ν | 15. ηγερη Ν: ηγερδεισαν (3ῦετ σαν 

ραποτθ) Ύ. εστιν ο αχαθαρτος ὅαιμων Ἑ | δια Κυνωπος Υ: ΣΝ]Ι 

16. ειπαν πρ. αυ. Ὑ: ειπον αυτω Ν | φυγοπολιτα (ρεφεητίεθεη ---λετα) ς 
Ύ: µαγε Ν | παραδος -- υιον µου Υ εξ ἴ, (Απο χπθτα ἆθπ Ὑπίε, πι ο 
ἀ4επ Βοῦη): παραδος (δος ο πι!) µοι τον υιον µου χαι οµοίως ο παις 

(και ο ετερος πιΣ ν, κ. ο αλλος παλιν ὁ ΠΙΙ} δος (αποδος 6 πιῖ) µοι τον 

πατερα µου, µαγε εξοριστε (εξορ. πλανε ΥΟΙ ὃος Β) Ν Ρ3 Β πα 

αμ καν 
εκ ος ση 
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τὸν πατέρα µου, καὶ ὃ ἕτερος' ἀπόδος µοι τὸν υἱόν µου. Άοι- 

πὸν δὲ καὶ οἵ περιεστῶτες ἄνθρωποι ἐπῆλφον αὐτῷ Λέγοντες" 

εἰ ἧς ἀγαθὺὸς ἄνθρωπος, τὰ ἀπολεσθέντα συνήγαγες ἄν' σὺ δὲ 
μάγος ὑπάρχων τὰ ὑστὸ τοῦ καφωρατάτου Κύνωπος συναχθέντα 

ἐδίωξας' παράστησον ἡμῖν τοὺς ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἀποκτενοῦμέν 

σε. καὶ ἐζήτουν αποκτεῖναι αὐτόν τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἴπον ' 

μηδὲν κακὺν ποιήσωµεν αὐτόν, ἕως οὐ ὃ καφαρώτατος Κύνωψ 
παραγένηται πρὸς ἡμᾶς, καὶ αὐτὸς παραδώσει αὐτὸν τῇ κρίσει. 

καὶ ἐπείσφησαν πάντες, ὅτι παραγγελίαν ἐδίδου ὁ Κύνωψ 

πᾶσιν, ὅτε ἔμελλεν ἐπὶ τῆς θαλάσσης κατελθεῖν εἰς τὴν ἔαυ- 

τοῦ απώλεια», ὅπως μηδεὶς αὐτῶν ἀναχωρήσηῃ ἕως τῆς αὐτοῦ 

παρουσίας. ἔμειναν οὖν τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας φωνὰς 

ἀποδιδοῦντες καὶ Λέγοντες' καθαρώτατε Κύνωψ, βοήθφει. ἦσαν 

δὲ καὶ ἄσιτοι διατελέσαντὲς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας καὺὸ 

ες ἀδυναμίαν πολλὴν ἠλθον οἱ πάντες ἀπὸ τῆς ἀσιτίας καὶ 

τῶν φωνῶν τῶν ὀποδιδομένων παρ αὐτῶν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 

πεσόντες ἄφωνοι ἔμειναν, τρεῖς δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπέφανον. ὅ 

οὖν Ἰωάννης Φεωρήσας αὐτοὺς ἀπολλυμένους, στενάξας πικρῶς 

καὶ χλαύσας εἶπεν' κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δὲ ὃν ἐγὼ ταῦτα ὕπο- 

1. λοιπον -- ανθρωποι Ὑ: χαι παντες οι παρεστωτες Ν, οµοθυμαδον 

δε παντες Ὦ (Ρ52) | 2. επηλθ. αυ. λεγ. Ὑ: κατα Ἰωαν. (8ἱ0) και ελεγσν 

«προς αυτον οτι Ν, ελεγον προς αυτον Ἑ | ὃ. αγαθος Ἰΐει Ὑ: Ππίος ανθρ. 

Ν Β | αν ει Ὑ ν: νο συνηγ. Ν θίο. | 4. καθαρωτατου Ὑ: καφαρου 

Ν Ῥ5. ευεργετου ηµων ο πηὶ πι (Σ ημων), αριστου ν | 5ὃ. παραστ. Ν 

(-4Ε ουν) Ῥὸ Ὦ: δος Υ | ανθρωπ. Υ ΠΣ Υ: δυο Χ Ν Ρ5, ανδρας ο πη!, 

{ἴῑο8 ἄιιος Ἰ, | επει αποχτ. (Ρ6ΒΟΠΧΤ. -- ενοµεν) σε Υ ος], (απί ποῦί γΟΡΟ- 

ὐέιπι οδὲ ἐε ἐπίογ[ίσεγα): ει δε µη αποκτενουµεν σε ο πι, ΣΝ Ρόπιδν| 
6, κ. εζητ. αποκτ. (αποπνιξαι Ν., ανελειν Ἑ) αυτον Ν Ρ5 Β: ΣΥ 1, | 

εξ αυτων ειπον Ὑ Ρὸ Ἑ Τ,: παλιν ελεγον Ν | 7. αυτον Ὑ ΡΒὸ: αυτω Ν | 

ου Ν (» ἆαδ {ο]ροπᾶο ο) Ρ5 Β: αν Υ | 9. κ. επεισθ. παντες Ὑ Ρ5 Τ, 

(7» παντες): ο» Ν, αἲϊθ6β Ρί8 εµειναν Ἱ. 19 Σ Β | οτι παρ. εδ. Υ: πα- 

ϱηγγειλε(ν) γαρ Ν Ρδ| 10. πασιν Υ: Σ Ν Ρὸ Τ, | εµελλεν Υ: ηµελλεν 

Ν Ρ5 | εις -- απωλειαν Ἡ: » Ν Ρὸ, ποοἩ πιεῃν » | 11. αναχωρηση 

Ν: --σει Ἡ Ῥ5| εως τ. αυ. παρουσο. Ὑ: 3» Ν Ρ5| 192. ουν Υ 1: δε Β, 

και ΝΟΥ εµειναν Ν Ῥ5| 1δ. αποδιδουντες Ὑ Ν: αποδιδοντες Ῥὸ | κ. λε- 

γοντες Υ Ρὸ: » ΝΙ 14. διατελ. Ὑ: διαµειναντες Ν 5 | τρ. ημ. -- νυκ- 
τας Υ: » Ν Ρ5|Ι 16. εις Ὑ: εκ τουτου Χ Ν Ρ5| ασιτιας Υ ο πὶ πΣ: 

θξιας Ν Ρὸ ν | 16. τ. αποδιδ. παρ αυτων Ν Ρὸ: τ. διδοµενων υπ αυ. 

τω Κυνωπι ΥἩ, 'Σ Β] 17. πεσοντες Υ: καταπεσοντες επι της γης Ν 5 | 

εµειναν Υ: διεµειναν Ν Ρ3 | 18. Φεωρησας Ὑ: ιδων τη} Υ, ως ειδεν Ν Βὸ 

ο (πι! ειπεν) | απολλυμ. Ν Ρ5 Β πιδ (πΙχ ἀἱθ6βδ; --- εικη πὶθ Τ, δὖπε 

γαἴἰοπ6): απολελυµενους Υ|19.ον ΝΕΡΟ Β(Ἔ εγω): ων Υ 



| μένω, Ἡρβαλν ..- - .. .... τοῦ λοῦ τούτου, δα | 
μηδεὶς αὐτῶν ἀπόληται. καὶ ταῖτα εἰπὼν παρήνει πᾶσι» , Λέ- 

γων ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου" ἤδη τετάρτην 

ἡμέραν ἔχετε ἄσιτοι διατελοῦντες καὶ προσδέχεσθε τὸν μὴ ἐρ- 
χόμενον᾽ Κύνωψ γὰρ εἰς ἀπώλειαν ἀπῇλφεν. διὸ παρακαλῶ 

ἡμᾶς μεταλαβεὶν τροφῆς, καὶ ἕκαστος ὑμῶν ἀναχωρήσαι εἲς 
τὸν ἑαυτοῦ οἶκον. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐπέστη τοῖς τρισὶν τοῖς 
τεὐνηκόσιν» ἀπὸ ἀσιτίας καὶ εἶπεν εὐχόμενος: ὅ ἐν τῇ σάλ- 
πιγγι καὶ ἐν τῇ ἐσχάτη ἡμέρᾳ ἐγείρων τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων 
τῶν ἅπ᾿ αἰῶνος κοιµηθέντων, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δὸς τὴν χάριν 
σου ἐπὶ τοὺς τρεῖς ἀνθρώπους τούτους. καὶ εὐθέως ἀνέστησαν 

οἳ τεθνεῶτες. ἰδόντες δὲ πάντες οἱ ὄχλοι ὅ ἐποίησεν σημεῖον 

ὁ Ἰωάννης πεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησαν αὐτὸν Λέγοντες᾽ 

1. τας καρδίας Ὑ Ἑ: την χαρδιαν Ν Ῥ) | 9. αυτων Υ Β:εξ ΧΝ 

Ρ2 ] αποληται: απολει (5ἵο) Ῥ, απωλειται πιὶ πΣ Υ, απωληται Ν Ρ5 ο | 

ταυτα ειπων Ν Ῥ5 Β (πἩτ πὶ ευξαμενος): ΣΥ] πασιν Υ Ν Ρ πιΣΥ: 

αυτοις 6, αυτους ΠΙῖ ! 3. µου Ν Ρ5 Β 1, (πε ραξεπεεγ): ο» ὓ | 4. εχετε 

Ν Ρ5 πι (-- σηµερον): ΣΥ | ὅδιατελουνγτες κ. προσδεχεσθε Ν Ρ3 πιῖ: 

διατελειτε προσδεχοµενοι Ἡ, διαµενοντες προσδεχοµενοι Β [ τον -- απηλ- 
δεν ν Ν Ρ5 πι» (-- τελειαν Π8Εε] απωλ.): τον εις απωλειαν χωρησαντα 

Β (πας ν εν απω. Χο] ἀἴθβεη απι Ἐπάς τοπ {01.76 ν. βἰεπεπάεη Βπε]ι- 

βίαῦεη ρεμῖ ν απ{ {ο]. ΤΤ πε αυτου υπουργους και µαδητας απεστειλεν 
παρ 108, 12 8αα. ἄρες) | 6. µεταλαβειν πι” Β (αὔῦετ απάετε σεβίε]]ξ): µεταλα- 

βοντας Ἀ, λαβειν Ύ | και --- οικον Ἡ πι} (αναχωρησατε εκ. υμµωγ): αναχω- 

ρῆσαι εκαστον εις τ. οικον αυτου Ν (εξ ο πι, Ψε]εμε ἀῑεΒ ΠἨπίετ υμας 

είεϊ]εῃ τ. -- υμων ΙΙΠἴεΓ εκαστον, ἆβηπη εαυτου οικον), 5 πι | Τ. ειπων: 

- ο αποστολος του Ἄριστου πητ Ύ |τρισιν Ὑ: ανδρασιν -- Ν πιὸ, παι- 

σιν Β (53) | 8. απο ασιτιας Υ Ἡ,: της θλιψεως της ασιτειας' ην γαρ 

ειχεινος ο τοπος τιµωρων αυτους απο του καυσωνος του ηλιου Ν Ε5, 

απο τε ασιτιας χαι χαυσωγος πι, ᾿Σ Β | και ειπεν ευχοµ. Ὑτ κ. ειπεν 

Ν ΡΕ’, «. προηυξατο λεγων Β, λεγων πηὰ, 5μρεγ εΟξ ία ογαπα Ἰ, | εν τη 
σαλπ. -- ηµερα Υ Ι, (ὖπ πουϊβείπο ἄῑε εί ὧι πουἰδεύπα ένα): εν τη 

εσχατη ηµ. δια σαλπιγγος Ν Ρ5, πο 658 βελεῖπέ απο] τοῦ, δια της εν τη 
εσχατη ημ. Φοβερας σαλπιγγος Β | 9. εγειρων Ν Ρ3 Β: εγειραι µελ]λων 

πηὸ, εχοαδές Ἰ,, λογω εγειρας Ἡ | το γενος -- κοιµηδεντων Υ Ἰ,: τους 
απ᾿ αιωνος κοιµηθεντας Ν Ρ: Β πιῖ (κεκοιµηµενους) | 10. ὅος Υ Ρ35 πιῇ: 
μοι -ἵ- Ν, ὅωρησαι µοι τω σω ὅουλω Ὦ (ἀαπη αΌει σπαηζ αὈπνοῖοϊνεπά) | 

τ. χαριν σου Χ Ρ3 Υ (νετβεμτίεῦθη της χαρισου)} Τ,: τ. χαριν της αναστα- 

σεως σου πι | 11. επι Υ ΤΠ: και Σκ ΝΡΑΠΙΣ / τρεις ΥΡ πι: »ΝΙ 19.οι 

τεῦν. Ὑ: οι ανθρωποι Τη”, οἱ νεκροι Β, α πιογέε Ἡ,, οι τρεις ανδρες οι 

τεῦνηκοτες Ν Ρ3 | παντες οι οχλοι Ἡ: οι οχλοι {-- του λαου πιΣ; Β ΤΠ. 

παντες Ν Ρ” πι | ο εποιησεν σηµ. ο Ἰω. Ύ εξ Τ,: ο ἐεποιησεν Ἰω. Ν 3, 

το γεγονος πι», το γεγονος (Ύεγενηµενον 2) σημ. Β | 19. επι την γην Υ 

ῶ: ο» Ν Ρ5 πι, απᾶθτΒ Β | λεγοντες Ἡ πι Β Ἰ,: και ειπον Ν Ρ5 

Ἅ μα 
: - αν 
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διδάσκαλε, νῦν ἔγνωμεν ὅτι ἀπὸ τοῦ Φεοῦ ἐλήλυθας πρὸς ἡμᾶς. 

ἰδὼν δὲ αὐτοὺς Ἰωάννης, ὅτι ἐκλελοίπασιν ἀπὸ τῆς ἀσιτίας, 

εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἀπέλφατε εἲς τοὺς οἴκους ὑμῶν καὶ µετα- 

Λάβετε τροφῆς καὶ ἀνακτήσασθε ἑαυτούς" κἀγὼ γὰρ πορεύσομαι 
3 Δ τ / -- τά ϱω .ω 9 / 2 / 

εἲς τὸν οἶκον ἸΜύρωνος τοῦ δούλου τοῦ «εοῦ καὺ πάλιν ἐλεύ- 

σοµαι πρὸς ὑμᾶς ἐπὶ συντυχίᾳ ἀμφοτέρων. καὶ ἀπῆλθον ἕκαστος 

εἰς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, καὶ ἡμεῖς ἐπορεύθημεν ἓν τῷ οἴκῳ Μύ- 
ρωνος, καὶ ἐγένετο χαρὰ µεγάλη ἓν τῷ οἴκῳ εἰσελθόντων ἡμῶν, 
καὶ παρέφθηκεν ἡμῖν τράπεζαν Μύρων, καὶ µετελάβαμεν τρο- 
φῆς, καὶ ἦν αγαλλίασις µεγάλη ἐκεῖ. 

ΤΠ δὲ ἐπαύριον συνήχθη σχεδὸν πᾶσα ᾗ πόλις καὶ ᾖλφον 

ἐπὶ τὴν οἰκίαν Ἰήύρωνος καὶ ἔκραζον Λέγοντες' Μύρων, Ἰύρω», 
1/ 3 υ. / Ν ΄ ς ϱ [αι ἄξιε πλείστων αγαφῶν, προένεγκε τὸν διδάσκαλον ἡμῶν», ὅπως 

ὠφεληθῶμεν. ἐνόμισεν δὲ Μύρων, ὅτι δόλῳ φωνοῦσιν, ὅπως 

παραγάγη τὸν Ἰωάννην, καὶ λαβύντες ἀποκτείνωσιν αὐτόν. καὶ 
» 3 Π Ν ΄ / μι . ς 

εἶπεν Ἰωάννης πρὸς Ἰύρωνα" τί τεταραγµένη ἐστὶν ἤ καρδία 

σου; πιστεύω γὰρ τῷ ἐσταυρωμένῳ, ὅτι οὐδὲν κακόν ἔστω ἓν 

4. νυν Υ πὶ Ὦ: ο» Ν Ρ5 ο πιΣ πι | εγνωµμεν Υ Ἱ, (οοφποδείπιιις): 

-- παντες Ν Ρ3, -ἵ- αληδως Β, αληθως εγν. απαντες ΠΙΣ | του Ἡ: ΣΝ 

Ρ5 πι, π]οΏί σα νοετρ]. Β | 2. ιδων -- Ἰω. Υ: 1ἴδων δε ο Ιω. Β, ο δε Ιω. 

ιδων Πω», ϱ δε Ιω. ορων Χ | εκλελοιπασιν Ν οἳ Τ, (4ε[εείί εγαπῖ): εκλελυ-- 

µεγοι εισιν Β πιΣ (Ρ52), ετελευσαν (9) Υ | της: Σπα Υ | 5. απελθατε 

Υ Ρὸ: απελθετε Ν Β, Ρ8ηΏᾷ ΔΠἀΘΤΒ πιδ | χαι µεταλαβετε (πα Υ εσθιεται) 

τροφης Υ Ν Ρὸ: » Β | 4, ανακτησ. Υ Ν Ρ5 ο: αναστησασθε παῖ πιΣ | 

καγω Ν Ρὸ Β Τ: εγω Υ | γαρ Υ Τη: » Ν Ρὸ Β | πορευσοµαι } Ρὸ 
6 πΙ]: πορευσωµαι Χ, πορευοµαι πιΣ | 9. ἸΨυρωνος Ν Ρ5 Ἑ Ἱ,: µου προς 

Υ οἶπο απἆθτβ Γοτίπα{αΏτθη |6. προς υμας Ν 1: » ΝΡ2Β | αµφοτερων 
Ν Ρ5: υμων -- Ἡ, πάν υΌμων Ἑ | απηλθον Ν (Ρ319) Τι απηλθεν Υ | 8. εν 

τω οικω Υ Ν 2: -- εχεινω Ρὸ, ἆαιτ ἆαναη βο[οτί τη δε επαυρων Ἱ. 11 

αηβοη]ϊθβεί, ᾗ”Σ ο πα. ὙΥοΟΙ χαρα δι Ῥαῖ ΑπρΗΙΙ. οἶπο 3176 Ζαί]ε αἲιδ- 

βοία]]εη | 9. µετελαβαµεν Υ: --βομεν Ν Β | 10. µεγαλη εχει Ὑ: πολλη 
εν τω οικω Ἰάυρωγος Ν | 11. ηλθον Υ Ν: ηλθεν Ρὸ | 1. κ. εκραζον 

Ὕ Ρὸ ϱ ΠΠ: κ. εκχραξον (5ἱο) Ν, κ. εκραξαν ΠηΣ, κραζοντες και ΠΙΣ | Πυ- 

ϱων πνιοϊπηα! Ὑ Ν Ῥὸ ποὺ; οἶππια] Β 1, | 18. αξιε πλειστων (ροβοἩτῖθ- 
Ῥθη πασων, 8. 3Ώθιγ ἀἱθ απᾶετη) αγαθων ΥΝ 1, (ρωγίπιογιώ Ὀοπογιι) : 

αξιε πλειστων (πολλων ο Πι1) επαινων ΡΕ Β πιὸ, επαινων αξιε πλειστων 

Ν | προενεγκε Ρ3 πι: προσεν. Ν ΧΝ, προαγαγε οπΙ1, προσαγαγε τηΣ | διδ. 

ημων Υ πιδ: ηµ. διδ. Ν Ρ3, διδασκ. Β | 14. ωφεληθ. Υ Ν Βπιὸ; δι αυτου 

ο 2] δολω φωνουσιν Ν Ρ5 (ΡΣ ἆαι Ἠϊοι βἱοἩ νο Β οπιαποϊρϊτ, αἱδ θἶῃ 

Ἠγογί ποῖέ πι ποπ Αοσθπί): ὅΦολω φῷονουσιν Υ, εν δολω κραζουσιν Β | 
19. παραγαγη Ν (- γει) ΝΡ5: επαγει Ρ: | και ειπεν Υ: ειπεν δε Ν Ρ5 | 

17. γαρ Ν Ρ5 : ΣΝν Β ΠΦ| τω εστι, Υ Ν πιδι Χρισω Χ ΕΡ3, ἄοπιίπο 

πιο ᾱ Τ, ΠἩΣ τω Χρ. Β 



τοῖς. η, τούτοις. καὶ κ. ῶν ως. απὸ τοῦ 

οἴκου, καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἳ ὄχλοι ἤρξαντο λέγειν πρὸς Ἰω- 

άννην" σὺ εἶ ὁ εὐεργέτης τῶν ψυχῶν ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ µέγας 

Φεός, ὁ φωταγωγῶν ἡμᾶς τῷ ἀθανάτῳ φωτί. ἀκούσας δὲ 

ταῦτα Ἰωάννης διέρρηξεν τὰ ἵμάτια αὐτοῦ, καὶ λαβὼν γῆν 

᾿ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐξέσεησαν ἅπαντες ἐπὶ 

τούτῳ. κατασείσας δὲ τῇ χειρὸ αὐτοῦ, ἐσιώπησαν πάντες. καὶ 

ἀναβὰς ὁ Ἰωάννης ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ συναχθέντων πάντων 

ἔγγιστα τοῦ οἰκήματος, εἶπεν Ἰωάννης ἀκούσατέ µου, αδελφοί, 

τῆς πρὸς ἡμᾶς απολογίας. οἱ δὲ περισσοτέρως ἡσυχίαν παρ- 

έσχον, ὁ δὲ Ἰωάννης ὑπολαβὼν ἀπὸ τῶν ῥίβλων ἩΜωσέως, 

ἔπειτα καὶ τῶν προφητῶν διηρµήνευεν αὐτοῖς τὰ περὶ τοῦ 

υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ὅτι οὐτός ἐστιν ὁ εὐεργέτης καὶ ὃὅ φωταγωγὸς 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν τῶν πιστευόντων εἰς αὐτόν, καὶ ὅτι διὰ τὴν 

πλάνην τῶν ἀνθρώπων ἐξαπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόµενον 

ἐκ γυναικός, γενόµενον ὑπὸ νόµο», ὅπως τοὺς παραβάντας τὸν 

νόµο» ἐλευθερώση. ταῦτα εἰπὼν καὶ πλείονα τούτων κατ]λόεν 

ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ πάλιν εἰσῖλθεν ἐν τῷ οἴκῳ ἸΜύρωνος. 

9, οιχου: πι Ἡ -- Ἰάυρωνος | ἸΙωαννην Υ: αυτον Ν (Ρ533], εαυτον 

Ρ3 | 3. ο µεγας Όεος ο φωτ. Ἡ ΝΡΞΤ, (απίθι ἀπάρτοιυ αποῖ ἀἴεβ): το φως 
το φωταγογουν Ῥ2, Πιτ ο φωταγωγων Β | 4 ηµας Ν Ρ2 Ρ': 2ΝΥ 8, 
λοηψιίπεπι Ἰ, | αχουσας δε τ. Ιω. Ν Ῥ3 (ο Ιω. 80 4ποἩ πι”) Ρ2 ςΣ ταυτα): 

χαι αχουσας Ἰω. ταυτα Υ | 5. λαβ. γην Ὑ πι: γην λ. Ρ2 Ρ), χουν λ. Ν | 

6. επεχ. ὓ Ρ2 πι: εχεεν Ν Ρ3 | απαντες Υ Ν Ρ:: |» ΡΕ) πιῦ | επι τουτω 

Ρ5 πι: επι τουτο Ν Ρ2, » Υ ΙΤ. κατασεισας --- ειπεν Ἱ.9 3 Ρ: (ο νος 

Ἰω.)} Ν (ἀἴεβετ εγγις 8ίαίΐ εγγιστα): κατασεισας δε τη χειρι κατεσιγησεν 

απαντας ἆαπη 5εΏιτ αὈπγεῖε]επά πι, κατασισαντος δε την χειρα αυτου Ἰω. 

ειπεν Υ | 9. µου Ἠῖετ Υ Ν Ρ2: Ἠπίετ αδελφοι 3 | 10. περισσοτερως ησ. 
παρ. Ν Ρ3 Ρ2 (σχωντες δίαίΐ παρ.): περισσως ησυχασαν Υ ! 11. ο δε Ιω. 

υπολ. Ν Ρ3: υπολ. δε Ιω. Ὑ., τοτε Ιω. επιλαβοµενος Ρ3 | βιβλων Υ Ρ:: 

βιβλιων Ν Ρ2 | Μωσ. επειτα Ν Ρ2 Ρ5: Μωυσεως Υ | 19. αυτοις Υ Ρ31.: 

» Ν Ρ2: 4ο {οἱσεπάε Ἐεάε ρἱεὈί Β φεῖτ αὈνγείεπεπά:; ἴπι Ὑετίαυξ ἀ4ετ- 

φοἴρεη ἐπί αποὮ ν πῖεάετ εἶηπ αἱ Ζεισρε {Γῆτ Β : 19. οτι αυτος Ν Ρ2 Ρ:: 

ουτως γαρ Ὑ | φωταγωγος των  Ν Ρ2 Ρ): φωταγωγων τας Ψυχας Υ | 

14. ηµων Υ Ν: |» Ρ: Ρ3 | πιστευοντων εις αυτον Ν 2 Ρ: (πες Β, πας 

απάθτβ ρερίοΙ!ε): εἶπιζογτων εις αυτον Υ [την πλανην Ν Ρ2 Ρ:: της πλα- 

νης Ὑ | 19. γενομ. εκ γυν. Ὑ Τι: τον µονογ. Ν Ρ2 Ρ3 | 16. ἆας Σπεῖϊία 

γενομ. ἵπ Ἡ γεναµενον | οπως Ὑ Ρ32 Ρὸ: ινα Ν | παραβαντας τον ν. ὓ: 
παραβατας του γοµου Ν Ρ2 Ρ2, υπο νοµον πιὸ, φιέ δίπε ἴεφε εταπέ ἵ, | 

11. ελευΦερωση (οἆετ --σει) Υ Ν Ρ2 πι: εξαγορασει Ρ3, εαἴνατεὲ Ἡ, | 

ταυτα -- τουτων Ν Ρ2 Ρ:: διδαξας αυτους Ἡ, 8δεΏτ απάεσς πι" 1, | 18. πα- 

λιν εισηλδεν Ν Ρ2 Ρ': εισελθων παλεν 

ϱ] 

40 
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καί τινες ἔκ τοῦ ὄχλου συν]λθον αὐτῷ καὶ ἠξίωσαν αὐτόν, 
ε/! / 3 ο ν) 3 - 9 , 

ὅπως δώση αὐτοῖς τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα. καὶ πάλιν δι- 
δάξας αὐτοὺς ἐβάπτισεν εἲς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 

΄ 5 Ν 9 / 3 Δ 1/ 

πνεύματος. ἦσαν δὲ οἵ φωτισθφέντες τὸν αριὀμὸν ἄνδρες 

τριάκοντα. 
Τῇ δὲ ἐπαύριον» προελθὼν Ἰωάννης ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἠκο- . 

Λουθήσαµμεν αὐτῷ ἐγώ τε καὶ Μύρων καὶ οἱ τριάκοντα οἱ 

φωτισώέντες. ἤλφαμεν δὲ παρὰ τὸ ἱπποδρόμιον, καὶ ἰδοὺ ἦν 
2 ὦ ο} 3 ο Ἅ ’ 3 / Ν / 

ἐχεῖ ἄνθρωπος Ἰουδαΐῖος, ὀνόματι Φίλων, ἔπισταμενος τὸν νὀ- 

µον κατὰ τὸ γράμμα. ὡς οὖν εἶδεν τὸν Ἰωάννην, ἤρξατο αὐτὸν 
διεγείρειν ἀπό τε τῶν βιβλίων ΙΜωσέως καὶ τῶν προφητῶν. ὅ 

οὖν Ἰωάννης ἑρμήνευεν αὐτῷ κατὰ τὸ πνεῦμα' τοῦ δὲ Φίλω- 

νος φιλονεικοῦντος κατὰ τὸ γράμμα, ἀσύμφωνα εὑρίσκετο τὰ 

ἑρμηνευόμενα παρὰ Ἰωάννου καλῶς πρὸς τὰ φιλονεικούµενα 
ο 4 » ς σας. , Σ λ ν ὦ 
ὑπὸ Φίλωνος κακῶς. ὃ οὖν Ἰωάννης εἶπεν πρὸς τὸν Φίλωνα 

Φίλων, Φίλων, οὐ χρείαν ἔχει ἤ θεῖα γραφὴ πολυρηµονίας 
Ὕ Ν - 9 2 - ες. / τσ 

αλλὰ καρδίας καθαρᾶς καὶ πίστεως ὀρθῆς. ανεχώρουν οὖν 

ἀπ ἀλλήλων ἀσύμφωνοι εὑρισκόμενοι. μικρὸν δὲ Ἰωάννης 

4. και τιγες --- συνηλθον Ν Β5: και το πλειστον εκ του οχλου συνει- 

σηλθον Ῥ2, συνηλΦον αυτω τινες εκ τ. οχ. Υ | Ίηξιωσαν: πι Ἡ ηξιουν | 

2. ὅωση Ν: ὅωσει Υ Ρ2 Ρ5| παλιν διδαξ, Υ Ῥ2: διδαξας και κατηχησας 

Ν Ρ5 | 8. αυτους εβαπτισεν κτλ.: παν Ὑ΄ Πϊηίου εβαπτισεν αυτους Ἡ. 48πΠ 

το Ονομα του πατρος κτλ. | 4. τον αριθµον: ο» Υ | ανδρες τρ. Υ Ρ" Εὖ: 

τρ. ανδρες Ν | 6. Ιω. Υ Ῥ2: ο Ἰω. Ν Ρ5 | της οικιας -- φωτισθεντες 3 

Ῥ5 (ο γοι Ἰυρων) Ν (ηκολουδησανγ): του οικου Ἰήυρωνος ελαβεν εµε τε 

και τους Ύ | 8. ηλθαμεν δε 2 (Ρ5 Ν ηλθομεγν): και ηλθαμεν Υ | ιππο- 

ὄρομιον ν΄ (αταρτϊπρ]ο] υΌππο--) ὮΣ Ῥ2: (πποδροµειον Ν. Πϊεγνοη πὶο]έΒ 

ἵπ Β π. πιδ. ἸΠθίίετει ΡεΠί πΔΟἨ αγιου πνευµατος Ἱ. ὃ πε ἄθηπ Ὑγοτίθη 
µειναντες δε εν τη πολει «Φθορα ετη τρια εκειδεν απηραµεν και ηλδομεν 

εις Ἰ{υρρινουσαν πολιν ἴθοι Υἱο]αρ Πηγγερ | ιδου: ΣΥ | 9. εκει Υ Ρ1: 

Ν Ρ5 | «ριλων: ὍΦιλωνος Ὑ | 10. κατα το γρ Ε 1, (αά Ιέεγαπι): κατα το 

γεγραµµεγνον Ὑ. και το γραμμα Ν Ρ2 Ρ5 | αυτον διεγ. Ὑ: διεγ. αυτον 3, 

διεγ. αυτω λογους Ν Ρ5, συζητειν αυτω Β (παὶ Σ αυτω) | 11. τε --- ΊΜωσ. 

Ν Ρ2 Ρ5: των Μωσαικων βιβλων Ύ, των ἸΜωσεως βιβλων Β | 12. ερµη- 

γευεν Ὑ Ῥ2: ερµηνευσεν Ῥὸ, Ίηρµηνευεν Ν | αυτω Ν Ρ2 Ρ5: αυτας Υ | 
το Υ Ρὸ: ΣΣ ΝΕΡΣ|Ι δεν Ν Β (ες ἴρηρεπς αὐγγοίοι: » Ρ3 Ρὸ | 
19. ασυµφωνα: η Ρ2 ασυµφωνια | ευρισκετο: παν Ὑ ην | 14. ερµην. Ἠϊ6ι 

ΥὝ ΕΡ2 Ρ5: ἨΙΠίθυ καλως Χ | καλως -- κακως Ν Ρ2 Ρὸ: ΣΥ | 15. ουν Ιω. 
Ν Ρ2 Ρὸ: δε αποστολος Υ | τον «διλ. Ν Ρ2 Ρ5: αυτον Υ | 16. Φιλων: πι 

Ρ2 ανοῖπια] Φιλον | πολυρημ. Ν Ρ2 (--ριμ.) Ρ5 Β (--ρρημ.) εξ Ἡι: πο- 

λυπραγµονιας Υ | ΊΤ. ανεχωρ. -- ευρισκοµενοι Ε» Ρὸ (Σ ου») Ν (και 

δη ανεχ.) οἱ Β: 72) | 18. Ιωαννης ΕΣ Υ (Πἰπίετ υπαναχ.):1ο κ Ν Ρ5 
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διωατωρέσως τοῦ Φίλωνος, ἰδού τις ἐπὶ τῆς γῆς ἔρριπτο χα- 

µαί, συνεχόµενος πυρετῷ, καὶ νεανίσκος ἐκαφέζετο ἔγγιστα 

αὐτοῦ. ὡς οὖν εἶδεν ὃ νεανίσκος τὸν Ἰωάννην καὶ ὄχλον πο- 

λὺν περὶ αὐτόν, εἶπεν πρὸς αὐτόν' ἄνβθρωπε τοῦ Φεοῦ, ἐλέησον 
τὸν κατακείµενον καὶ κούφισον ἐξ αὐτοῦ τὸν πυρετόν. καὶ ὃ 

ἐγγίσας Ἰωάννης τῷ νοσοῦντι εἶπεν αὐτῷ' ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ 
Ἀριστοῦ, οὗ ἐγὼ κήρυξ καὶ δοῦλός εἰμε, ἀνάστα καὶ πορεύου 
εἰς τὸν οἶκόν σου ὑγιαίνων. καὶ εὐθέως ἀνέστη ὁ νοσῶν ὑγιῆς 

καὶ προσεκύνησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἐπορεύφη εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ. ἰδὼν δὲ Φίλων ὃ ἐποίσεν Ἰωάννης, δὁδραμὼν ἐκράτησεν 

αὐτὸν τῆς χειρὸς καὶ εἶπεν" διδάσκαλε. ὃ δὲ εἶπεν τί ἐστιν, 

νοµικέ; ὃ δὲ Φίλων ἔφη" τί ἐστιν ἀγάπη; ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν" 

ὃ θεός ἐστιν ἀγάπη, καὶ ὃ ἔχων τὴν ἀγάπην, ἔχει τὸν Φεόν. 
ς 3 3 3 φ ο 4 ΄ 2 Ὕ ΄ ς 2, 

ὁ δὲ Φίλων πρὸς αὐτόν εἰ ὁ φεός ἐστιν ἀγάπη, καὶ ὃ ἔχων 

τὴν ἀγάπην ἔχει τὸν Φεόν, δεῖξον δὴ οὖν τοῦ Φεοῦ τὴν ἀγάπην 

καὶ εἴσελὃδε ἐν τῷ οἴκῳ καὶ φαγώμεθα ἄρτον, καὶ πίωµεν 
5 σί ς . 2 ν) ς π- . ὰ 2 ΄ χ 

ὕδωρ, ὅπως ὁ Φεὸς εἴη μεθ ημῶν. καὶ εὐθέως Ιωαννης ἠκο- 

λούφησεν αὐτῷ. εἰσελθόντων δὲ ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ Φίλωνος ἡ 

1. του ἆ. Ν Ρ2 Ρ3: τω «Φιλωνι Ύ | ερριπτο Ἰ]εις Ὑ: Ππίας τις Ρ: Ρ3, 

ηρπετο Ν Ἠϊπίθς γης | χαµαι Υ: » Ν Ρ2 Ρ5 | 2. συνεχ πυρ. Υ Ρ2: πυρ. 
συνεχ. Ν Ρ3 | νεανισκος Ν 2 Ρὸ: νγεανιας τις Ὑ Ι ὃ. οχλον πολυν Ν Ρ2 

Ρ5 1, (ἑωγόαπι δεφιεπίεπι): ο οχλος ο ἑστιχως Ὑ | 4 προς αυτον Ν Ρ2 Ρ:: 
ο νεανιας Ὑ | ὅεου Υ Ν: ου συ χηρυττεις -- Ῥ2 Ρ5 | 5. κατακ. Υ Β: 

χειµενον Ν Ρ2 Ρ5 | εξ αυτου Ἡ: αυτου Ν Ρ3, » Ρ2| 6. Ιω. Υ Ρο 

Ν Ρ2]ησου κριῦ Β1, (Χ ἁἀοπιμί ποδἐγ): του 8εου Ν ΡΣ Ρ” ΓΤ.κη- 

ϱυξ --- ειµι Ὑ οἳ Τ, (1ἶοεί ἱπαάίφπις 8εγοις δι εί αροείοϊµκ): ου εγω 

χηρυττω Χ, ου ειµι εγω και κηρυττω Ε2 Ρ”, » Β | δ. υγιαινων Υ Ρ2Ρ:: 
υγιης Ν πιΣ Σο πῖ | ανεστη Ἠετ Ὑ: Ππίες γοσων Ν Ε2 πιΣ, εθεπάα 

αναστας 0ἨπΠθ6 και ο πῖ | Ὁ κ. επορ.--- αυτου Ν Ρ2 Β (- δοξαζων τον Φεον): 

τέ ογαίία» αφεναί Ἡ,, ΣΥ | 10. δε Υ Ρ): --οἉΡ,ουνο ΝΙ 11. αυτον 

της χ. Υ Ν: τον Ἰω. εκ της χ. Ῥ3, της χ. αυτου Β | και ειπεν: παν Υ -- 
αυτον (8) | ο δε ειπεν -- εφη Ν Ρ2: ΣΥ 1, Β (αΏετ πῖ ο Ἠαβεν 
γοµιχε ἵη ἀετ πἁσμδίει Απιποτί 48 οἱ. Ἱ. 19) | 12. Ιω. Υ ΡΕ Β1.: 
ΝΙ 19. ο -- αγαπη Ρ2 Ρ; Ν (αῦθς η αγ.): ο 9. αγ. εστιν Ν, η αγ. ο ὃ. 

εστιν Β | εχει τ. ὃ. Υ Ρ2 Β: τ. ὃ. εχει Ν | 14. ο δε Ν Ρ2: ειπεν δε Ἡ, 

λεγει ο Β [ει -- 8εον Ρ2 Ρ3 Ν (εχει Ἠϊπίει 9εον) οἳ Ὦ: ΣΥ Β Ι 15. δη 

ουν Υ οἳ 1, (εγφο ἴπι Ὑοτάριβαίσ π. Ἠ]ετ ΗΗΠ6): ουν ΡΕ Β, Σ Ν Ρ5 | 

του ὃ. Υ ο πι): δια του Όεου Ἠϊπίθς αγαπην ΧΝ Ρ3, εΏεπάα δια τον Όεον 

Ρ2 ὃ πιΣ Π, | 16 φαγωµεῦα Υ Ν Ρ3: φαγωµεν 2 Β | πιωµεν Υ: πιω- 
µεθα Ν Ρ2 Ρὸ, και π. υὁ. ὸ»Β | 1. εη Υ σπ; η Ν, ει Ρ1 

Ῥ5 | κ. ευδεως Ιω. Υ Ρ2: ο δε Ιω. ευθεως Ν, ευθεως ουν ηκ. αυτω 

Ιω. Ἑ 

σ πο. 

15 



40 
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γυνὴ αὐτοῦ ἀκούσασα τῆς διδαχῆς Ἰωάννου ἠτήσατο αὐτόν, 
δοῦναι αὐτῇ τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα: ἦν γὰρ Λεπρὰ ὡσεὶ χιὼν 

ὅλη. καὶ δεξαµένη τὴν ἓν ΧἈριστῷ σφραγῖδα παρὰ Ἰωάννου 
εὐθέως ἐκαφαρίσφη ἐῆς Λέπρας. ἰδὼν δὲ Φίλων ὃ αἀκαμπὴς 

καὶ φιλόνεικος προσέπεσεν τῷ Ἰωάννη καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν" 

διδάσκαλε, τὸν Φεὸν ὃν σὺ κηρύττεις, μὴ ὀργισθῆς ἐπὶ τῷ σῷ 

Φεράποντι περὶ πάντων τῶν λόγων τῶν Λαληθέντων ὑπ ἐμοῦ 

εἰς αντίλεξιν τῆς σῆς διδασκαλίας, ἀλλὰ δὺς καὶ ἐμοὶ τὴν ἓν 

Ἄρισιῷ σφραγῖδα. καὶ κατήχησεν αὐτὸν καὶ ἐβάπτισεν εἰς 
ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. καὶ ἐμείναμεν 

παρ αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἐκείνην. 
Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ οἴκου Φίλωνος 

ᾖλθαμεν παρὰ τὴν Φάλασσαν, καὶ συνήχφησαν ὄχλοι πολλοὺ 

διδασκόµενοι ὑπὸ Ἰωάννου καὶ ἦσαν ἡδέως ἀκούοντες αὐτοῦ. 

παρεγένοντο δὲ καὶ οἳ ἱερεῖς τοῦ “πόλλωνος, οἵ ποτε πορευ- 

Φέντες πρὸς Κύνωπα διὰ τὴν ἐρήμωσιν τοῦ ἱεροῦ τὴν γεναµέ- 

νην ὑπὸ Ἰωάννου. πειράζων δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ἔλεγεν' διδάσ- 

Ί. ακουσασα -- δεξαµενη Ἱ. ὃ Υ (1Όθτ αυτω ΥΟΙ δουναι) Τι: ην λεπρωσα 

(λεπρωδης Ν) ως (ωσει Ῥ2) χιων. φαγοντων δε ημων και πιοντων ηρξατο 
διδασκειν παντας (Φί80{ π. Ν ο Ιωαννης) τους εν τω οικω, και παλιν ο 

ὥιλων (ο δε «ἄν. παλιν Ν) εν Φφιλονεικια εγενετο προς τον Ιωαννην. η 

ουν γυνη του «ιλωνος εδεξατο Ν Ε2 5, αὐκήγπεπά Β | δ. παρα Ἰω. Υ: 

3 Ν Ρ2 Ρὸ (4ἱ6βθ και νου ευθεως) Τι | 4. ακαµπης Υ Ρ2 Ρ5 Β: ακαµπτης 

Ν | 5. και ειπεν --- διδασκ. Ν Ρ2 Ρὸ οἱ Β (π12 "» διδασκ., ο πι πι 

αυτω) ἰ (άἱαπίέ: πιαφἰδίεν Ὀοπε): λεγων» Υ | ϐΘ.ον συ Υ ΧΝ: ον Ρ3 Ρ5, 

σου ον Ἑ | µη ορ}. Υ Ν (οργισθεις) Ρ3 Β: » Ρ2 (4 αν Πἰηίος διδασκα- 

λιας Ἱ. 8 µη µνηµη σοι παραδραμη) | επι: Σ πι Υ [τ. σω δερφεοψο γ 

Ν Ῥ2: τ. σω δουλω Ρ0, εµοι Υ, ἐµε ο πὶ, ο» ΠιΣ| 7. περι -- υπ ΝΕ Ρο 
(8ο αἱοῖ ὁ πα, η λαληῦ. Ἠϊπίθυ εµου): επι πασι (τοις λογοις -ἵ- πι”) 

τοις λαληθησιν (--εισιν ΠΠ2) παρ (υπ πη2) Ύ πι | 8. εις Ὑ Β: προς Ν 

Ρ2 | και εµοι Υ: µοι Ν Ρ2 ΙΤ,  εµοι τε και τη ὃδουλη σου τη συµβιω µου 

(εµη πι) Β | 9. και κατ. αυ. και Ὑ: και κατήηχησας αυ. Ρ2, κατηχησας 

ουν Ἑ, ο δε Ιωαγγης διδαξας χαι κατηχησας αυ. Ν | εις ονοµα -- πνευ- 

µατος ΝΡ2ΠἩ: ΣΥΙ 11. την ημ. εκ Ν Ῥ2: τη ηµερα εκεινη Ὑ, ηµερας 

τινας Β, ἀεπ καΐσ ο» Τ, | 19. τη δε Ν ΡΣ Ι,: και τη Υ | εξελθοντων --- 

ηλθαμεν Ε2: εξελθοντες απο --- ηλθομεν Ν οἱ Β Ι,, πα απηλθαµεν Υ | 

14. ησαν -- αυτου Β2 Ν (αυτου ακ.): ο» Υ ΤΠ Β | Ίδ. ποτε Ν Ρ2 οἵ 1, 

(πιω ῥγύις εοπργεθαίί εγακ{): ο» Ὑ | 16. ερου Υ Ν: γαου ΡΕ | γεναμ. 

υπο Ὑ: γινοµεγην δια ἘῬ3, γένοµενην παρα Ν | 17. πειραζων δε τον Ἰω. 

εις εξ αυτων ελεγεν Υ οἳ 1, (εξ τμ εογώπι ἐεπίαυϊέ «οαππεπι ἄἱσεπθ): 

λεγει ουν εις εξ αυ. πειραζων Ἑ, και επειραζον τον Ἰω. και ελεγεν αυτω 

εις εξ αυτων Ν Ρ2 



ος -- ποίησον ὀοράα καὶ πιστεύσω κἀγὼ. τῷ ο ο 
ο δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτόν: ἐὰν πισεεύσης τῷ ἐσεαυρωμένῳ, 
-.. ἔσται ὁ υἱός σου ὑγιής. ὁ δὲ εἶπεν' πρῶτον ποίησον ὑγιῆῇ καὶ 

οὕτως πιστεύω. ὃ δὲ ἀπόστολος εἶπεν πρὸς αὐτόν" μὴ πείραζε ὃ 
τὸν ἀπείραστον καὶ μὴ βλασφήμει κακῶς' ἐν ὀνόματι τοῦ 

ἐσταυρωμένου ἔσῃ καὶ σὺ κυλὸς ἀμφοτέροις τοῖς ποσίν. καὶ 
εὐθέως ἐλύφησαν αὐτοῦ οἳ πόδες, μὴ δυνάµενος μετελφεῖν. 

ο αὐτοῦ δὲ κειµένου χαμαὶ εἶπεν Ἰωάννης τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ" ; 
Δ ἄπελθε, δεῖξον τὸν υἱὸν αὐτοῦ τῷ ἐμῷ µαθητῃ. καὶ προσκα- 10 πα) 

.. Λλεσάµενός µε εἶπεν πρός με τέκνον Πρόχορε, ἄπελθε πρὸς 
ο τὸν υἱὸν τοῦ Ἱερέως τοῦ ᾿4πόλλωνος καὶ εἰπὲ αὐτῷ" εἶπεν Ἰω- 
ο ἄννης ἐν ὀνόματι τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, τοῦ σταυρωθέντος ἐπὶ 

ο Ποντίου Πιλάτου τοῦ ἡγεμόνος, ἐλφὲ πρός µε. καὶ ἐπορεύθην 
ο. καὶ ἐλάλησα αὐτῷ κατὰ τὸν λόγον Ἰωάννου, καὶ εὐθέως ἀνέστη 15 

"καὶ ἠκολούθησέν µοι, καὶ ἐλθόντες πρὸς Ἰωάννην, ἔπεσεν εἲς 

τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτόν. ἰδὼν δὲ ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ ὅτι ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἐγένετο ὑγιής, ἔκραξεν φωνῇ µεγάλη 

Ἆ 1. νιον εχω Ν Ρ2 Β Ἰ.: υιος εστιν µοι Ύ | χωλος υπ. Ὑ: εστι χωλος 

α ἙΒ, αυτος χωλος Ν Ρ2 (4ἴ6εδειΓ χωλος Ἰηπίες τοις ποσιν αυτου) | 2. και 

πιστευσω -- υγιη Ἱ. 4 Ν Ρ2 (ἀἴεβοτ Ἰ. ὃ πιστευσεις, Ἱ. 4 ποιησον αυτον 

πρωτον υγιει) Β (Ἄριστω βίαΐΐ εσταυρ. Ἱ.3. φησιν 8ίΔίί ειπεν Ἱ. 4, αυτον 

τος υγιη Ἱ. 4) Ἱ,: ο» Υ|5. πιστευω Υ Ἀ: πιστευσω 2 Β Τ, | αποστολος 

Ύ πι: Ιωαννης Ν Ρ” ο πιΣ Ἰ, | πρ. αυτον Ὑ: αυτω ΥΟΙ ο απ. Β. ει ο, 

» Ν Ρ2 | ϐ. µη ΥοΓ β]ασ. Υ Β: '» Ν ΡΣ| εν ον. τ. εστ. Τ: αλ) Χ Ν 
Ρ2 Ρ», εν γαρ τω ον. ἴησου Χρ. Β (ο γαρ Ἠϊπίες ον.), εἰ ἰἄεο Τ. | Τ. κυ- 
1ος Ὑ: κχυλλος 6, χολλος πι πῃΣ, χοιλλος Ῥ3, χωλος Ν | 8. αυτου Ἠ]ετ Ἡ: 

Ἠπίες ποδες Ν Ε2, τα αρδρα των ποδων αυτου Ἑ {| µη Υ οἳ Ὦ: µηκετι 
Ν Ρ2| µετελθειν Υ 1, (αππδιίαγε): τον τοπον εφ᾽ ον (ων Ε2] επεσεν --- 
Ν Ρ3 | Ὀ. αυτου δε χειµ. Ὑ: και αυτου οντος Χ Ρ2 2 Β ΤΙ, | εταιρω αυ. 

Ν: ετερω αυ. Υ Ε”, αλλω ιερει Ἑ, τί , | 10. τω Ν.Ε Β: σσ Υ|41.µε 
Ι.Ν Ρ2: Ιωαννης -ἕ- Υ Ιπρος µετ. Προχορε Υ 1;: ν.. Ν Ρ2 | προς -- αυτω 
Ύ Ιω: ειπε᾽ νιε του µερεως του -4π. Ν, χαι ειπε τω υιω του µπερεως του 

π. Ρ1. ει Βροίπαππς µπερευς οἷετ τὶεμεῖρες µιερευς, εἴπτηαὶ Απεῖι μὴ 
ἑερεύς Βί{ί ερευς Βπάεί αἶε] πῖοΒε πατ ἵπ Ῥ2 νου Ἠΐετ απ Ἠδιβς, 5οπ- 
4ετη απεὮ ἵπ ν εοπβδεπεπέ ἵπ ἆεπι Αὐδομηαϊδίο νοπι Ῥοΐἱηπ ἆθδ Ζει 
ΡΕΙΕΔί6ΙΒ | 12 Ιωαννης Υ ΡΕ”: ο µαθητης του Χρ. -- Χ, ο αποστολος του 

Ἄριστου Χ ΕΒ, πιαφίδέεγ πεις --- Ὦ | 198. τ. υιου τ. ὃ. Ν Ρ2 Ι,: Ίησου 

Χρ. Χ Ὁ, Σ Β | Ι4. τ. ηγεµονος Υ Ρ2 1: ΣΝ, πιθητετος » Β | 
16. ελθοντες Ν Ρ”: εἑθοντων ηµων Υ | εις -- αυτου 1: » Ν Ρ2| 
11. δε Ύ Β Τ: ουν Ν Ρ3 Ἔ πατ. αυτου Ὑ ο πιὶ οἳ Τ, (ππτ ραΐεγ): πατ. 

του παιδος Ν Ρ3 πῃιΣ | 18. εγενετο Ύ Ρ2 Β: γεγονεν ΠἨϊπίει υγίης Ν { φωνη 

µεγ. Ν ο: µεγαλη (τη -ἵ- Ἐ2) φωνη πι πη" Ῥὴ, φωνην µεγαλην 
Δοία ᾖοαηππῖς. 8 
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πρὸς Ἰωάννην Λέγων' ἐλέησόν µε μανητὰ τοῦ εὐλογημένου 
Φεοῦ. καὶ ἐγγίσας Ἰωάννης καὶ σφραγίσας αὐτὸν τρίτον, εὖ- 
Φέως ἀνέστη καὶ προσέπεσεν τῷ Ἰωάννη, καὶ ἐβάπτισεν αὐ- 

τούς" καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἐμείναμεν 
παρ αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἐκείνην. 

Καὺ τῇ ἑξῆς ἠλθαμεν ἔπὸ τῇ στοᾷ τῇ καλουµένῃ 4ομετίᾳ, 
καὶ συνήχησαν ὄχλοι πολλοὶ καὶ ἐδιδάσκοντο ὑπὸ Ἰωάννου. 

καὶ ἦν ἔκεὶ ἄνθρωπος ὑδρωπικός, ἔχων ἓν τῇ ἀσθενείᾳ ἔτη 
ἐξκαίδεκα, καὶ µηκέτι δυνάµενος ἔκ τοῦ τόπου αὐτοῦ μετελῷεἴν 

10 µήτε δὲ Λλαλιὼν ἐπιφέρειν» ἔκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. οὗτος διὰ 

45 

νεύµατος αἰτήσας μέλαν καὶ χάρτην διαχαράττει δίστιχον πρὸς 

Ἰωάννην Λέγων' ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννη, ὁ ταλαίπωρος 

ἐγὼ δέοµαί σου, ἐλέησόν µε απὸ τῆς ἀσθενείας µου. Λαβὼν 

δὲ τὸ γραμματεῖον αὐτοῦ Ἰωάννης καὶ ἀναγνοὺς πάνυ ἐ9λίβη 
3» ϕὝ ”ω 9 ΄ 3 /{ 3/ Ν ο τὰ 

ἐπ αὐτῷ. καὶ πάᾶλιν Ιωάννης ἔγραψεν βιβλίον πρὸς αὐτὸν 

1. λεγων Υ Ρ2Β: ΣΝ | ευλογημ. Υ Ν Ρ2 1: ευσπλαγχνου Β | 
2. Ἰω. και σφραγ. Ν Β2: αυτω εσφραγισεν Υ οἳ Β (σπλαγχνισθεις δε 0 

Ίω. εγγισας [αυτω -- πι] εσφραγισεν) | αυτον Υ Ρ2ΕΒ: ΣΝΙ ευθεως 

Ν Ρ2: και Χ Υ Β | δ. και προσεπεσεν Ν Ρ2 Ρὸ {--σον): παραχρηµα δε 
προσεπεσαν Υ | εβαπτισεν Υ Ν Ρὸ: ευθεως Χ Ῥ2 {αυτους Υ ος 1, Β: εις (το 

4- Ε39) ονοµα (του -{- 2) πατρος και (του) υιου και (του) αγιου πνευµατος -]- 

Ν Ρ2 Ρ5 | 4. εισηγαγεν Υ: εισηνεγκεν Ν Ρ2 Ρ5 | εν τω οικω Υ: εις τον ΟΙΚΟΝ 

Ν Ρ2 Ρὸ | 5. την ημ. εκ. Ν Ῥ2 (4ἱ6β6Υ νοτ παρ) Ρ3 Τ, (ο ο): 5} | 

6. τ. εξης ηλθαμεν Ὑ οἳ Τι Ἑ (εν µια δε των ηµερων ηλδοµεν, ΠΙΣ πιὶ 

ελθοντων ημων): τ. επαυριον προελύοντες (εξελθοντες 2) ηλθοµμεν Ν Ρ2 

ΡΣ| επι Υ Ν Ρ2 Ρὸ ο: εν πιῖ πιΣ Τ, | «ίομετια Υ Ν Ρ2 Ρὸ ο πι": ὅοματια 
τη, Γοπιέαπί Ἡν | ἤ. και -- πολλοι και Υ Ν Ρὸ οἳ Β 1, (ἀϊ6βει ΣΣ. 

εδιδ. υπο Ἰω.): ΠΠ οι και Ρ2 | 8. υδρωπικος -- εἔκαιδεκα Ρ' Ν (δεκα 

ετη) 2 (ετι δεκα) ΒἙ (ετη εξ νοιτ εν τη ασθ.) Ἱ, (ἄεοεπι εἰ δερίενι) : 

υδροπα εχων ετη ιζ Υ | 9. δυναµενος -- αυτου Ὑ: του αυτου τοπου δυ- 

γαμενος Ν Ρ2 Ρ5 | 10. δε λαλιαν Υ ΕΣ Ρὸ: λαλια Ἀ | επιφερειν Ὑ: εξερ- 

χεσθαι Ν Ρ2 Ρὸ | εκ Υ Ρ2ο: δια Ν Ρὸ τηῖ πι} | ουτος --- αιτησας Ν Ρ2 

(Η- τροπω νο δια) 2 Β (πι αιτησαµενος) Ἱ: αιτεσαµενος ουν Ἡ | 
41. διαχαρ. διστ. Ν ΡΣ Ρὸ Β (διαχαρασσει, πΙΣ στιχογ): γραφη Υ 
δογἑρδέΐ 1, | προς Ιω. Ν Ρ5 Β: πρ. τον Ιω. Ὑ, τω Ιωαννη 2 | 19. λεγων Υ 
πιὶ π]”: ουτως Ν Ῥ2, εχον ουτως ο (09) | αποστολε Ὑ Τι: τω αποστολω 

Ν Ρ2 Ρὸ Β| του Υ Ν Ρ2: » Ρὸ, και µαθητη του Ὦ (πιὶ » και) | Ιω- 

Γαννη Υ 1, τὸ (--νης): |» Ν Ρ2 Ρ5 ο πι] | 19. εγω δεοµαι Υ Ρ2 Τι: εγω 

Ν Ρὸς, πι] η} σου ΥΠ: »δ Ν Ρ2 Ρὸ Β| 14. το γραμμ. αυτου Ὑ: 
τον χαρτην Ἐ2, το βιβλιον Ῥὰ Ν (ἀϊεβοι Ἠϊπίει Ιω.), ερἰδἰοίαπι Ἰε ο» Β | 

πανυ εὔλιβη Ὑ: πανυ ελυπηθη Ν Ρ2 Ρ5, εσπλαγχνισθη Β. ϱφαυΐδις εδέ 

1, | 19. αυτω Ὑ Β5: αυτον Ν ΡΣ Β | και παλιν -- ουτως Ρ2 Ν(Σ προς 



πο ἀνθρώπῳ, Φ. τὸ πάθος δν τοῦ αι 
ος, Ἰωάννης ὁ απόστολος τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ: ἓν ὀνόματι πα- 

"πρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσφενείας 

σου. καὶ λαβὼν ὁ ὑδρωπικὸς τὸ βιβλίον καὶ ἀναγνοὺς εὐθέως 

ἀνέστη, μὴ ἔχων ἐν ἑαυτῷ αἰκίαν τῆς βασάνου. οἳ δὲ ὄχλοι 5 
ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Ἰωάννης, περισσοτέρως προσέφεντο τοῦ 
ἀκούειν τὸν λόγον αὐτοῦ. ὃ δὲ ἄνθρωπος ὁ Φεραπευθεὶς 

προσέπεσεν τῷ ἀποστόλῳ καὶ παρεκάλει αὐτὸν λέγων δός µοι 
τὴν ἐν ΧἈριστῷ σφραγῖδα. καὶ ἐβάπτισεν αὐτὸν εἰς ὄνομα πα- 
τρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. 

Καὶ προβάντων ἡμῶν ἐκεῖφεν, ἰδοὺ ἄνθρωπος ἀπήντησεν 
ἡμᾶς ἀποσταλεὶς παρὰ τοῦ ἡγεμόνος, καὶ ἐγγίσας αὐτῷ Ἰωάν- 

νης, προσέπεσεν τῷ ἀποστόλῳ λέγων: ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, ὁ 
ἡγεμὼν Λέγει' ταχύνας σπεῦσον καὶ βοήθησον ἡμῖν. ἦν γὰρ ἡ 

τοῦ τεκεῖν αὐτὴν καὶ οὐκ ἔτικτεν. ὡς δὲ ἦλθεν Ἰωάννης ἓν 
τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἡγεμόνος, εὐθέως ἔτεκεν ἡ γυνή. εἶπεν δὲ Ἰωάν- 
νης πρὸς τὸν ἡγεμόνα" τίς ἤ αἰτία, δὲ ἣν µετεστείλω ἡμᾶς; 

αυτον, ἆβπη περιεχοντα) 3 (ο Ἰω., ἆαπηπ ΄Σ βιβλιον πρ. αυτον, ἄαππ 
περιεχοντα): και γραφη Ιωαννης επ᾽ αυτον περιεχοντα τον τυπον τουτον 

3 Ύ, και αντεγραψε (αυτω --- τι) λεγων Ἑ, εἰ δετὶρεῖέ αἲ ει Ἰ, [ 1. τω---- 

-. υὔὕρωπος Ν Ρ2 Ρ2 Β (εχοντι απι Ἐπάθ, τω ανθρ. "» πι2): τω παδει τω 
υὔροπος εχοντι Ύ | 2. εν ον. π. κτλ. Υ Ν Β (του πατρος κτλ.): προσταττω 

εν ον. του πατρος κτλ. Ρ2 | 4. το βιβλιον Υ 1, (ερἰκοίαπι): ο» Ν Ρ2 Β ] 

5. εν εαυτω Υ Β 1: » Ν Ρ2 Γαικιαν Ν 1, (Ιαεδίοπεπι): αιτιαν  Ρ2 Β | 

βασανου Ύ: .ασθενειας 2 Ν (-- αυτου), νοσου Β | Τ. αυτου Πῖετ Υ Ρ2: 

ποτ τον λ. Ν |δε Ν Β2: ουν Ἡ, εἲ Ἱ, | Β. προσεπεσεν Υ Ἱ,: εἶθων Χ Ν 
Ῥ5 Β | αποστολω ο πι: Ιωανγνη Ν ΕΣ Ι, πι | και παρ. αυτον Ρ2 Ν 

(» αυτον): και ηξιου (βαπτισθηναι αυτον) ο, κ. ηξ. (φωτισθηναι υπ’ 

Χ Ν]μοι Ν Ρ;: χαµοι Ύ | 9. εβαπτισεν αυτον Υ Τι: διδαξας (μαι χα- 

πηχησας -ἴ- 2) αυτον εβ. Ν Ε2, κατηχ. δε Και αυτον εβ. Β | εις ον. --- 

πνευματος Ν Ρ2 1,: » ὓ, εν αυτη τη ηµερα Β | 11. 1δου Υ Ρ2 Ρ51.: 

3 ΝΙ ανθρωπος Ἠΐετ Ύ: Ἠπίθος ηµας Ρ: Ρὸ Ν| 19. ηµας Ρ1 Ρὸ: ηµιν 
Υ Ν | αυτω -- λεγων Υ: τω ἴωαγνη ειπεν αυτω Ν Ρ2 Ρ5. εἰ ασ αἆ 

«οαππεπι Ἱ, | 14. λεγει Ν Ρ2 Ρ5: ειπεν Υ | και  Ρ2 Ρ:: » Χ | βοηδη- 
σον: Ώις Ῥ2 βοηθει | γαρ Ν Ρ2 Ρ: 1: δε Ἡ | 18. τ. ηγεμ. Ν Ρ2Ρ51.: 

αυτου Ύ | εφθασεν Ύ Ρ3 (νοτ ο καιρος) 3 (Ἠἠπίθς αυτην): επεφδαχει Ν 
(Ἔτ. τεκειν αυ.) | 16. Ιω. Υ Ν Ρ2 (Μπίετ δε, ἆδπῃπ εισηλθεν πέος 

ηγεμ.): ο Ιω. Ρ5 ] 1Τ. τη οιχια Ν Ρ2 Ρ3: τω οιχω | Ίγυνη: πας Ἡ -- 
αυτου 

8: 

γυνὴ τοῦ ἡγεμόνος ἓν γαστρὶ ἔχουσα καὶ ὃ καιρὸς ἔφδασεν 15 : 

αυτου) παῖ, ωμά (αυτον φωτισθδηναε) πι, |» Υ | δος Υ Ρ1: διδασκαλε να 
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εἶπεν δὲ ὃ ἡγεμών: ὅπως εὐλογηθῇ ὃ οἶκός µου διὰ σοῦ. καὶ 

εἶπεν πρὺς αὐτὸν Ἰωάννης, ἐὰν πιστεύσης εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν 
τὸν υἱὸν τοῦ Φεοῦ, ἔσται σου πᾶς ὃ οἶκος εὐλογημένος. εἶπεν 

δὲ ὁ ἡγεμών' καὶ ἐπίστευσα καὶ πιστεύω εἰς τὸν ἀποστείλαντά 
σε Φεὸν ἐπὸ σωτηρίᾳ πάντων τῶν ἀνθρώπων τῶν κατοικούντων 

ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. καὶ διδάξας αὐτὸν τὰ περὶ πατρὸς καὶ 

υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ἐβάπτισεν αὐτόν. παρεκάλει δὲ καὶ 

ᾗ γυνὴ αυτοῦ ὥστε φωτισθῆναι αὐτήν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 

Ἰωάννης οὐ δύνασαι ἄρτε φωτισθῆναι, ἕως οὗ πληρώσῃς τὰς 

τεσσαράκοντα ἡμέρας. ὃ οὖν ἡγεμὼν προσήνεγκεν χρήματα 
πολλὰ τῷ Ἰωάννη λέγων δέξαι ταῦτα καὶ εὐλόγησόν µου τὸν 
οἶκον. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης: οὐ δυνήσεταί σου ὅ οἶκος διὰ 
τούτων εὐλογηθῆναι, αλλὰ ἄπελῷε καὶ διάδος πτωχοῖς ταῦτα, 

καὶ ἔσται ὃ οἶκός σου εὐλογημένος. καὶ ἐμείναμεν ἓν τῷ οἴκῳ 

τοῦ ἡγεμόνος ἡμέρας τρεῖς. καὶ ἐξελθόντες ἔκεῖοεν ἤλθαμεν 

ἓν τῷ οἴκῳ Ἰύρωνος, καὶ συνήχφησαν ὄχλοι πολλοὶ καὶ ἔδι- 
ὁάσκοντο ὑπὸ Ἰωάννου. 

1. ο ηγεμων Υ Ἱ, οἳ Ἑ (ο δε η}. εφη): προς κ. Ιωαννην -ἵ- Ν Ῥ2 

(0 Σ τον Ἱ. ΥΟΙΠΘΙ ο) | και -- Ιωαννης Υ οἳ Τ, (αι «ἴοαππεβ) Ἑ (λεγει 

αυτω ο Ἰω.): ειπεν δε Ιω. προς τον ηγεµονα Ν Ρ2 | 8. σου πας Ν Ρ2: 

σου }Ύ. ἴι εἰ (ἄοπιις ἴια) Ἱ, | ειπεν δε Ν Ρ2 οἳ 1, (Φαιᾶεπς αιίοπι ργας- 

6έ5 δαζωίε ]αεία εω αζυεπίι «οαππίςδ ἀἰαωῖέ 1): και ειπεν Ἡ, ο δε φησι 

Β | 4. και επιστ. Ν Ρ2 Β: επιστ. Υ Τι] 5. Φεον Υ ΡΣ Β Π,: ενταυδα -- 

Ν Τὸ | σωτηρια: πι Ύ --αν | παντ. τ. ανθρ. Υ Β: παντ. ανὺρ. Ν Ρ3, 

των ανθρ. Ε5 |; των κατοικ. κτλ. Υ Ρ2 Ρ5: κατοικ. κτλ. Ν, 5 Β | 6. αυτον 

Ύ Ἰ απο των Ψειων γραφων -- Ν Ρ2 (952) | Τ. παρεκαλει Ἡ Ν: παρε- 

χαλεσεν Ἐ2, παρακαλουσης Ἑ | δ. ωστε φωτ. αυτην Ν Ρ2: ωστε αυτη φωτ. 

Υ, βαπτισόθηναι Β | και ει. πρ. αυτην Υ: ειπεν δε Ν ΡΣ! 9. ου -- φω- 

τισθηναι Ν Β (πἩγ βαπτισθηναι): ουκ εστι(ν) δυνατον Ν Ρ3 (4- βαπ- 

τισθηναι σοι) | οὗ Ν Ρ2 Ρ' ϱ ΠΙ;: ουν Υ, δ πι} (ἀαται[ πληρωσεως 
Ίμερων τεσσ.) | πληρωσης Ν΄ Χ: --σεις Ρ2 Ρὸ, --θωσιν ϱ πὶ | τας Υ Ρ5: 

ρ Ν Ρ2, αιποῃ Β ”» ἆθπ Ατίκοί | 11. τω Ιω. Υ Τι ΒἙ (νου χρηματα): 
αυντω ΝΟΥ χρηµ. Ν ΡΣ| ὅδεξαι Υ: κυριε Χ Ν 2, πατερ -- Β | 12. και 

ειπεν αυτω Υ: ειπεν δε Ν Ρ2, απεχριθη αυτω Β. εμέ ο. ἀἰωῖέ Ἡ, | δια 

τουτων Ἰ16Υ Ύ: Πϊπίθι ευλογ. Β2 Ρ5, δια χρηματων Β, ο» Ν | 18. αλλα --- 

Φιαδος Υ 2 Ρὸ Β (αλλ) Ἡ: ει µη διαδωσης Ν | ταυτα Ὑ: αυτα νου 
πτωχοις Ν Ρ2 Ρὸ Ἑ, εαπι (8ο. ρεοιωιίαπι) Ἱω | 14. εσται Υ Ρ2 Ρ5 1: 

ουτως Χ Ν Β| και εµ. Υ Τ): εµ. δε Ν Ρ2Ρ3 Β (οσο εµειναν Απιρηι) | 
εν --- ηγεµονος Υ Ν Τι: εχεισε Β, 2 ϱοΠί βο[οτί Ζ1 εµειν. δε Ῥ. 113, 1 

ἄθει | 19.ηµ. τρ. Υ Ν: τρ. ημ. Β | και εξ. εχειδεν Υ Β Τ,: τη δε επαυριον 
Ν Ρ5 | ἠλθαμεν Ύ: --ομεν Ν Ρὸ Β| 16. και συν. οχλοι πολλοι Υ Ν Ρὸ 

τη}: και συναχθεντων πολλων οχλων ο πι | και εδιδ. Ν Ρ5 πα}: διδασκο- 



το Ἐμείναμεν δὲ ἐν Φορᾷ τῇ πόλει ἔτη τρία. καὶ μετὰ ταῦτα 
.ἐξήλφαμεν ἐκ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ εἰσήλθαμεν εἰς Μυρινοῦὐ- 
σαν, ἥτις ἀπεῖχεν τῆς πόλεως ἐκείνης τῆς λεγοµένης Φορᾶς µί- 

λια πεντήκοντα. αὕτη δὲ ἦν πόλις μικρὰ καὶ κατείδωλος πάνυ 
καὶ ἱερὸ πολλὰ ἔχουσα τῶν λεγομένων παρ αυτοῖς ψευδωνύ- ὃ 
µων Φεῶν' ἦν δὲ καὶ ποταμὸς διαρρέων κύκλῳ τῆς πόλεως. 

καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἓν τῇ πύλει οὐδεὶς ἐπεγίνωσκεν ἡμᾶς. 
ἦν δὲ τοῦ μηνὸς «4ώου νεοµηνία παρ αὐτοῖς. ἐλθόντων δὲ 

-- ἡμῶν ἐν τόπῳ καλουμένῳ Πιαστηοίῳ, ἦσαν ἐκεῖ οἳ πρῶτοι τῆς 

ο. πόλεως ἔχοντες δώδεκα παῖδας σεσιδηρωµένους καὶ κειµένους᾽ 40 

ο ἐπὶ τῆς γῆς. ὅ οὖν Ἰωάννης ἐπερώτησέν τινα τῶν παρεστώτων 

ος µενοι Ἡ, εδιδασκοντο ο πα. Το Ἠΐετ απ Β ραη7 αὐπείσλεπά ἤθετ ἄθπ 
πι Αδελῖεᾶ γοη Ῥμοτα. Ναελ εἴπει Ώοχο]ορβίε, πείοῖα πι », πα Κἴτπετ 
ᾱ ειεὈέ αἱς ο π. Ῥατῖς. 525, {οΐσί ἵηπ πηῖ ο ἀῑε Ὀερειβεβτῖξ: περι του φαι- 

νοµενου τοις την πολιν Οικουσιν ως λυκου ην δε ουτος ακαθαρτος ὅδαι- 

µων (δαιμον πι]). ἴηπ Ρατ. 923: περι της τελουµενης Όυσιας εν µυρη- 
γουση τη πολει. Ίπ πιΣ Ροὶσί ταπᾶεηςί ἆαδ Καρίτει ου βοβἱραίτος ππά 

-: Ῥτοκῆαπο, ἆδπη ειδε ἆάςδ Ἰθείσο πεῖέ ἄετ Πεετεολτίξ τα περι του λυχου 
του δαιμονος. Ηῖο επῖε απιοἩ πηῦ φ]οᾶετ εἶπ (8. οὔεπ σα ρ. 110, 8π. Απιρη. 

Ρ. 45. 48 οχίτ.) πι ἄεπ Ὑοτίεη µειναντες δε εν τη πολει Ἕδορα ετη 
τρια, εχειθεν απηραµεν και ηλδοµεν εις µυρριγουσαν πολιν ετεραν απεχου- 

σαν της φθορας πολεως µιλια πεντηκοντα | Ί. Φορα (Τεεπεπά. Ί5 απεῖι 
Ἠϊθγ φρορα 8 οὔεπ Ρ. 57, 1) Υ ο Ι, (ϐτο εἰοϊαίίθ): «Ἄδορα Ἠϊπίέετ 
πολει Ν Ρ2 Ρ5 πι, ἆετ Ναπιθ ΓεΠ]έ ἵπ Ἑ (αποἩ Ῥατ. 525) [ ετη τρ. Υ πιὸ: 

τρ. ετη Ν Ρ2 Ρ5 |. µετα τ. Υ Ἡι: πληρωθεντων δε των τριων ετων Ν Ρ: 

Ῥ5 (» των), ἴθει πι νοσ]οτ [ 2. εξηλδαµεν εκ Ἡ Ῥ2: εξηλθοµεν απο Ν 

Ρ3 | εισηλδαµεν Ὑ: ηλθαμεν Ῥ3, ηἶθομεν Ν Ρ5 πι» | ὃ. της πολ. Ὑ εἲ πι 
γοτηΏθι: εκ Χ Ν Ρ2 Ρ5 | εκ. τ. λεγομ. ὌΦορας Ὑ: πυτ «φθορας Ν Ρ3 Ρ: |. 
4. πεντηκ. Ἠϊειτ Ύ Ῥ2 πι»: νο µιλια Ν Ρ” /πολις ὓ εἲ Τ, (εὲ Ίαεε οἰσίίας 
Ῥοριίορα εγα): ο» Ν Ρ2 Ρὔ [και νοΓ κατει. Σ πιτ Ν { ὅ5. τ. λεγοµενων 

» πας Ν] παρ αυτοις Υ 1, (4ετ ΠὈτίσεηφ δοπάετύατ Πρετεείσ). 3» Ν 
Ῥ2 Ρ5 { 6. δε και -- πολεως Ἡ: δε χυχλω της πολεως ποταµος Ν Ρ: ΡΕ», 

εἰ οἰοίίαέεπι ἐπ εἰγοιεέι αἰϊιεναί πιεπ Ἰω, αµφιρρυτος δε ποταµω κυκλω 

περιγραφοµενη πι, αΌθι Ἠΐας παπά πασμ]ετ ϱαηζ απάετο Βίεήπηρ | Τ. και 
εισ. Ἡ: εισ. ουν. Ν Ρ2 1, (πι εγβο}, εισ. δε Ρ3 [ημας Υ Ν Ρ2Τ,: ηµων 

ΥΟΣ επεγ. Ρ3 | 8. 4ωου Ν Ρ2 Ρ3 πι Β (γος µηνος): ΣΥ, 4εῃπ Βαΐπ 

» | παρ αυτοις Ὑ: » Ν Ρ2 Ρ3 Β]| 9. χαλουµενω: πατ Ρ2 Ἱεγομενω | 

10. εχ. ὅωδεχκα π. Ὑ Ρ2 Ρ: Τ,: εχ. δεκα π. Ν, δωδ. π. κατεχοντας τὰ 

(νοτλες πῖθ Ἐ ευροµεν), χαι παιδα Ἑ | σεσιδηρ. Ν Ρ3 Ύ (σεσηδ.) Ε2 (ση- 

δερ.) ο (--νον): κατεσφιγµενους παντοῦεν σεδηροις πῦ, σιδηροδεσµιον 

πιῖ τηΣ { κ. χειµενους Ὑ: χειµενον ο πὶ, |» Ν Ρ2 Ρ: πιὸ πι 1 { 11. επι 
τ.}γ. ν κ Ρ2 Β: Σ Ρ5 πι [, | τ. παρεστ. Ν Ρ2 Ρ5 Τ,: τ. εστωτων πιὸ, 

τ. εστηκοτων Ἑ, εξ αυτων ΥΟΥ τινα Ύ 



10 

10 

-- 115 -- 

λέγων. τίς ᾗ αῑτία τῶν σεσιδηρωµένων τούτων; ὁὃ δὲ εἶπεν" 

κατὰ νεοµηνίαν ἑκάστου μηνὸς κρατοῦνται δώδεκα παῖδες ἄφ- 
’ ω 3 , / 5 

ο υ καὶ προσφέρονται θεα τῷ ευεργέτη «4ὐκῳ. καὶ είπεν 
”. 3 / ν ς / γ/’ . 

αὐτῷ Ιωάννης καὶ τίς ἐστιν ὃ «4{ύκος οὗτος, ἤφελον μαφθεῖν 

κἀγώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἀνήρ' περὶ τετάρτην ὥραν τῆς ἡμέρας 
3) 9 / Ν -ω 

ἔρχονται οἱ ἱερεῖς καὶ λαμβάνουσιν τοὺς παῖδας καὶ ἀπέρχονται 
3 / Ν -, , 

ἀνενέγκαι αὐτοὺς Φυσίαν, καὶ ἀκολουθεῖ ὄχλος πολύς. εἰ οὖν 

βούλει, καὶ αὐτὸς ακολούφησον, καὶ Φεωρεῖς τὸν «4ύκον καὶ 
τὴν Φυσίαν τὴν γινοµένην αὐτῷ. καὶ εἶπεν Ἰωάννης τῷ ἀνδρί' 

ἄνθρωπε, Φεωρῶ σε ἄνδρα κεκοσμηµένον»' ἐξόν µοι ἐστὶν ξένῳ 
ὄντι ἰδεῖν τὸν «4{ύκον. ὁὃ δὲ εἶπεν' καὶ ξένοις καὶ ἓνφαδίοις 

καὶ πᾶσιν φαίνεται. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης: δεῦρο, ἀπέλ- 
μα ω / . ς/ - 3 . ) / 4 

Φώμεν ἐν τῷ τὀπῳ ἐκείνῳ, ὅτι πονθῶ ἴδεῖν αὐτόν. καὶ ἐὰν 

δείξης µοι αὐτόν, ἔχω µαργαρίτην ἀτίμητον, ὃς τιμῇ οὐχ ὕπο- 

πίπτει, καὶ δίδωµί σοι αὐτόν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἀνὴρ εἷς 

προθυµίαν ἠλφεν τοῦ γνωρίσαι τὸν τόπον τῷ Ἰωάννη καὶ δεῖξαι 
}ὸ ο Ν “ 2 / Φα, - 3 .ω / 5 ς ο) 

αὐτῷ τὸν «4ύκον. ἑλθόντων δὲ ἡμῶν ἓν τῷ τόπῳ εἶπεν ὃ ἄνθρωπος 

1. λεγων Υ Β: '» Ν ΡΣ πιὸ πι Τ, | τουτων Ύ Ῥ2 Ρὸ: παιδων Χ Ν | 
ειπεν: η Ύ -ι- αυτω | 2. εκαστου Ὑ Β (Ρ52) οἳ Τ,: του Ν Ρ2 | ὅωδεκα: 

δεκα Ν | αφθοροι Ε2, ΥοΥ παιδες Ν Ρὸ οἳ Ὦ (παις αφθορος εφηβος): ο} 

Υ Ὦ 0» αποῇἨ παιδες) | ὃ. Φνσια Ν Ρὸ Β Τ, (ὖπ δαογ(ούιηι): Φυσιαι Ὑ, 

» Ρ2| λυκω Ν Ρ3 Ρ5 Β πι: τω λυκω νοϊ τ. ευ. Ὑ. | και ειπ. αυτω Υ: 
ειπε(ν) δε Ν ΡΣ Ρὸ Β, ἀἰωῖέ Ιι | 4. ουτος Ἠϊει Ν Ύ (56β86ΠΓ. τουτος): νου 

ο λ. Ρ2 (Ρ52) Β| δ. καγω Υ: }» αἱἱθ απάθτη | χαι ειπ. αυ. Ὑ: ειπεν δε 

Ν Ρ2 πιΣ, και λεγει ο πι |6. και -- παιδας Ν Ρ2 Ρὸ οἳ Β (λ. τον παιδα, 

ΠΙΣ πι] λαβσντες): » Ἡ, πθ]γθτο ὺ» 1, | 7. ανεγεγκαι Υ Ῥ2: --κειν Ν 

Ῥ5 ῃ αυτους: ΠΙΥ Ἠ αυτοις | και ακ. ο. π. Ἡ: χαι αχολουθουσι παντες ο, 

χ. παντες αχ. τουτοις Τη ΠΙΣ, ακολουδουγντος αυτοις (αυτους Ν) του οχλου 

Ν Ρ2 Ρὸ ο Τ, | ουν Πΐοτ Υ Ν Β: Πἰπίθι βουλ. Ρ2 Ρὸ | 8. και αυτος Υ 

Ρ2 Ρὸ πι]: αυτος Ν, ο» 612 | ακολουθησον Ὑ: ακολουφησαι Χ Ε2 Ρ5 Β | 

κ. Όεωρεις Ὑ: Φεωρεις Ρ2, θεωρεις και Β (Ρ59), και Φεωρησαι Ν | 9. γι- 

νοµ. Ε2 Β: γενομ. Υ Ν Ρὸ | αυτω Υ Ῥ2 Ρὸ πιὶ π1Σ: εν αυτω ο Ν (4686: 

4{- ελθε) | α. ειπ. Υ: ειπεν δε Ν 2 Ρ5, αἰωίέ Τ, | 10. θεωρω: ορω πα 

Υ | κεκοσµ.:ι πὉτ Ν -ι-ὶ φρασον µοι, φανειται καµοι ο λυκος ουτος | εξον 

Ρ2 Β (κ ει ουν): εξ ων ν Ν Ρ2 | 11. οντι -- λυκον Υ Ῥ2 (ἠ- ξενον 

η8ΟἨ τον) Ῥ5 Ὦ (-- και ποθουντι Π8ΟἩ οντι): ο» Ν | ενθαδιοι Υ Ν Ρ2: 

εγχωριοις Ε) | 19. κ. πασιν Υ: » Ν Ρ2 Ρὸ | κ. ειπ. αυ, Ἡ: ειπεν δε Ν 

Ρὸ2 Ρ5 (-- ο) | 18. αυτον Υ Ν Β2: τον λυκον Ρ5 | εαν -- αυτον Ν ΡΣ Ρὸ 

1: δειξον µοι αυτον και Β, ΣΥ | 14. ος Υ Ν: ο Βλ, ω Ρὸ | τιµη 

Ι.Ν Ρ2 Ρ5: τιµην Υ | υποπιπτει Ν ΡΣ Ρ': υποβαλλεται Ὑ, παραβαλλεται (9) 

1, | 16. τον τοπον Ν Ῥ5: αυτον τω τοπω Ὑ, αυτω τον τοπον 2, Ὠοαϊᾷθ 

{ποἰπάθπι τω Ἰω. | 17. αυτω τον λ. Ν ΡΣ(Χ και νογτον) 5: αυτον τω λυκω 

Υ]εν τω τ. Ὑ (το) Ν Ρὸ: επι τον τοπον Ε2 Β | ανδρωπος ΝΡ2Ρ5: ανηρ Υ 



| μαργαρίεην . καὶ .. σοι καὶ τὸν «4ύκον. οπή εἶπεν αὐτῷ 
Ἰωάννης" ἀνόρωπε, µή µοι ἀπιστήσης, αλλὰ δεῖξόν µοι τὸν 

”. ωίύκον καὶ λαβὲ τὸν µαργαρίτην. καὶ ὡς ταῦτα διελέγοντο, 

'.ἰδοὺ ὁ δαίμων ὅ καλούμενος «4ύκος ἀνέβαινεν ἀπὸ τοῦ ποτα- 

μοῦ. καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς αὐτόν σοὶ λέγω πνεῦμα πονη- 

ϱόν, ἄκουσον. καὶ εὐδέως ἔστη τὸ πνεῦμα καὶ εἶπεν ὅ Ἰωάν- 

ἑξήκοντα. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰωάννης" παραγγέλλω σοι ἓν ὀνόμαςι 
τοῦ παερὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐξελφθεῖν ἐκ 

τῆς νήσου ταύτης. καὶ εὐθέως τὸ πγνεῦμα τὸ πονηρὸν ἄφαντον 

ἐγένετο ἐξ ὀφθαλμῶν ἡμῶν. ἰδὼν δὲ ὅ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὃ 

ἐποίησεν ὁ Ἰωάννης, εὐθέως ἔπεσεν εἲς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 

λέγει αὐτῷ ' ἐλέησόν µε, ἄνθρωπε" εἰπέ µοε, τίς εἶ καὶ πόφεν, 
ὅτι τοιαῦτα ποιεῖς, ὅτι «Φεοῖς ἐπιτάσσεις καὶ πείθονταί σοι 

ο πρὀμφ. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτῷ": ἐγώ εἰμι ὁ μαθητὴς Ἰησοῦ 
ο Ἀριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ: οὗτος δὲ, ὃν Λέγετε 4ύκον Φεό», 

ο πνεῦμα πονηρὸν ὑπάρχει ἀπόλλον τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων. 

ο διὰ τοῦτο ἀπέστειλέν µε ὃ Χριστὸς ἐνταῦθα, ὅπως ἐκδιώξω 

. 1. ηλδ. εν τ. τοπω Ἡ Τι: ο τοπος Ν Ρ2 Ρ3 | 9. χαι ΥΟΓ τον Υ Ρ2Ρ:: 
ὸ Ν | και ειπ. αυ. Ἡ: ειπεν δε Ν Ρ2 Ρ3 (-ἷ- ο) | 5. µοι απιστ. Ν Ρ2 Ρ": 

α απιστης µοι Ὑ | αλα Ν Ρ2 Ρ:: ν | 4, διελεγ. Ν 2 Ρ5: διελογιζοντο 
Ἱ. Ύ | δ. καλουµ. Υ Ν Ρ2 Β πὸ (-- και επιφαιγοµενος): λεγοµενος Ρ3 | 
Ἅ ανεβαινεν Ν 2 Ρὸ: ανεβη Β (πι3)], αναβαινων Ὑ | απο: εκ Β | Τ. αχου- 

σον Υ Β: |» Ν Ρ” Ρ5 πῃὸ ΓΙ πνευμα: πατ Ὑ -το αχαθαρτο» | ειπεν: πας 

Ύ λεγει αυτω|ο Υ Ρ58Β: 2Ν ΡΣ|Ι 9. εξηχ. Ύ Ν Ρ2 Ρὸ: εκατον Χο 

Ρ3, ειπε(ν) δε αυτω ο Β | παραγγελλω Ν Ρ2 ο πι: παραγγελω Ἡ, επι- 
τρεπω πι» | 10. του ἀτεῖπιαὶ Υ Ῥ5: ὸ Ν Ρ2 | εκ της ν. τ. Υ: της ν. τ. Β, 

την νησον ταυτην Ν Ρ2 Ρ5 | 11. αφαντον: πάς  αφανη | 19. ανθρωπος: 

πας Ἡ ανηρ | 19. ο Ιω. Υ 5 Β (Σ« σηµειον): Ιω. Ν 2 | ευθεως ν 1: 

τὸ Ν Ρ2 Ρ" | επεσεν -- αυτου Υ Ν Ρ2 Β: προσεπεσεν αυτω Ρ2 | κ. λεγει 
αυ. Υ 1, ςὸ αυτω): λεγων Ν Ρ2 Ρ3 Β | 15. τοιαυτα Χ: τα Χ Β3, σηµεια 

-- ΡΣ οἳ Τ, (αζπιγαπᾶα), ταυτα Ἡ | οτι Υ Β: -ἕ- και Ῥπ3, πας και Ν Ρ3, 

φιῖ 1, | σοι Ν Ρ2 Ρ5 πι Τ, ο Β (υπακουουσι σοι Ἠϊπίες τροµω): 2} | 
16. αυτω Ὑ οἳ Β (λεγει αυ.): ο» Ν Ρ2 | ο µαδ. Ύ: ο αποστολος πα Ἱ, 

(--- εἰ εεγυιδ), Ιωαννης ο µαδ. Ν Ρ2 Ρ5 πι}, Ἰω. ο απ. ϱ πῖ | 1Τ. δε Υ 

Ν Β Ι, πι: γαρ Ρ2 Ρ3 | 18. υπαρχει: πας Ύ εστιν | απολλον φεητεῖθθ 
1οὰ: ἀἷε Πὐοτ]θίοτίεη ἘοΠΙεη Ἠαῦεπ φἈτωπη]]εὮ οἶπ απολλω -- απολλυω 
Ξ- απολλυμι σπατ Ὑοταπβδείζιης: απολλων Ὑ. απωλλον Β3,. απωλλων Ν, 

απολλοντα Ῥ3, χαι απολλει Ἑ (ο πι2, απωλει πλ, ὸ» πι () | 19. δια Ἡ 
Β: και Χ Ν Ρ2 Ρ3 Τ,|ο Χρ. Πε Υ Ρ2 Β (Σο): Χρ, γοτ απεστ. Ν | 
εκδιωξω Ὑ πι»: διωξω Ἠπίετ δαιµ. Ν Ρ2 Ρ3, εθεπᾶα φυγαδευσω Ὦ 

γης πόσα ἔτη ἔχεις ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ; καὶ εἶπεν ὁ δαέμων 

πηὶ, εβδοµηκοντα πι} Τ, | λεγει αυ. ο Υ οἳ 1, (αἴξ «οαππεδ): και ειπεν Ν΄ 

15 
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μον μη 

τοὺς δαίμονας, καὶ τοὺς ἀνθρώπους εὐαγγελίσωμαι τὴν ὁδὸν 
τῆς ἀληθείας. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἄνθρωπος ἔπεσεν ἐπὶ 

πρόσωπον Λέγων' ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, ποίησὸὀν καὶ ἐμὲ τοῦ 
Ἀριστοῦ γενέσθαι δοῦλον. ὑπολαβὼν δὲ Ἰωάννης ἀπὸ τῶν 
θείων γραφῶν ἐδίδαξεν αὐτὸν τὰ περὶ πατρὸς, υἱοῦ καὶ ἁγίου 
πνεύματος. καὶ πάλιν ἔπεσεν εἷς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγων" 

δέομαί σου, δός µοι τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα. κατελθὼν δὲ 

ὁ Ἰωάννης ἓν τῷ ποταμῷ ἐβάπτισεν αὐτὸν εἰς ὄνομα πατρὺς 
καὺ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. ἀνελθόντων δὲ ἡμῶν ἀπὸ τοῦ 
ποταμοῦ, εἴπεν Ἰωάννης τῷ ἀνθρώπῳ ' ἰδοὺ ἔλαβες τὸν πολύ- 
τιµον µαργαρίτην. καὶ ταῦτα Λέγοντος αὐτοῦ, ἰδοὺ οἱ ἱερεῖς 

ἔχοντες τοὺς δώδεκα παῖδας σεσιδηρωµένους, ὅπως Φύσωσιν 

αὐτοὺς τῷ δαίµονι τῷ ἐπικαλουμένῳ «{ύκῳ -- ὅταν δὲ ἤρχοντο 

ἐν τῷ τύπῳ, ἓν ᾧ τὴν Φυσίαν ἀπετέλουν», πρῶτον ὃ δαίµων 

ἐφαίνετο αὐτοῖς, καὶ φόβος καὶ τρόμος ἐλάμβανεν αὐτούς, καὶ 
οὕτως ἀπέσφαζον τοὺς παῖδας --- ἐλφόντων οὖν αὐτῶν ἓν τῷ 

τόπῳ καὶ δησάντων τοὺς παῖδας, Λαβόντων τὰς µαχαίρας ἔμε- 

νον τὸν χρηματισμὀὸν τοῦ δαίμονος, ὅπως αποσφάξωσι» αὐτούς. 

ὅ οὖν Ἰωάννης ἐγγίσας πρὸς αὐτοὺς εἶπεν αὐτοῖς' ἄνδρες οἱ 

τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας μὴ ἐπιστάμενοι, τὸν δαίμονα τὸν κα- 

1. τους αν. Ἡ: τοις ανθρωποις Ν Ὦ2 Ρ5 Β (406 ο πι] ἆαταιί υπο- 
δειξω) | δ. λεγων Υ Τι: λεγει Ὦ (» επεσεν επι πρ.), και προσεκυνησεν 

τον Ιωαγνην (αυτον Ῥ2, αυτω 35) και ειπεν (-- αυτω 2) Ν Ρ2 Ρ5, και 

προσκυνησας ειπεν Π | και εµε Υ Ἱ (ιω εἰ εφο) Β: µε Ν Ρ2 Ρ5 

4. Χριστου Ύ πὶ πι: σου -ἵ- Ν ΡΣ Ρὸ ο, Πἠὶ ἀεί Τι | γεν. δουλον ν Χ: 

δουλ. γεν. 2 Ρ3, γεν. νΟΙ του Χρ. τη», ηἩΣ ὃουλον ΥΟΙ του Χρ. Β | Ιω.: 

ο ΝΙ5. υιου Υ Τ,: και Χ Ν Ρ2 Ρὸ, σαηᾳ απᾶοιβ πι απ. νο]]αοπᾶς Ὦ | 

ϐ. και --- "πΙπι πᾶσμδίθη αγ. πνευµατος Ἱ. 9 Ν 2 Ρὸ: πα εβαπτισεν 

αυτον Υ οἱ Ὦ | 7. δεομαι σου Ν Ρὲ: Σ ΡΣ|8.ο Ν Ρ2: » Ρ5| 10. τω 

ανθρ. Ν Ρ2 Ῥὸ: προς τον ανδρα Ύ, αἱ Ὦ | πολυτιµον Ν 2 Ρ5 Τ, (2γ- 
οἰοδίδδίπιαπι): τον ατηµητον Ἠϊηίθι µαργ. Ὑ | 1. λε. αυ. Ν Ε2 Ρὸ: αυ. 
λαλουντος Υ | οι Ὑ Ρ” Ρ51,Β (-- της αισχυνης): δυο Ν | 19. εχοντες Υ Ν 

Ὦ (Χ ερχονται): εχοντας Ῥ2, οι εχοντες 3 | τ. δωδ. παι. Ὑ Ἡ: τ. παι. 

Ν Ρ2 Ρ3, τον γεανισκον Β | 19. οταν Ὑ: οτε Ν ΡΣ(Ρ59) | 14. εν -- απε- 

τελουν Υ: ΣΝ ΕΡ2, 4ἱο ραπ20 Βοεολμτοίθιπισ ἀον 9Ι6 » Τ,, 64Ἠᾳ ΑΠ4ΘΤΒ 

Β| ο δαι. ου Υ ΡΣ: Ἠϊηπίθυ αυτοις Ν | 18. αυτους Ν ῬΒ2: αυτοις Ν | 

16. απεσφαζον Ν: απεσφαττον Ῥ2, επεσφαζον Ὑ | αυτων Ν Ῥὲ: ΣΥ] 
«1. και -- λαβοντων Ὑ: και σχηµατισαντες τον παιδα λαβοντες τε Β, και 

λαβοντων Ν Ῥ2 Ῥ5 | 18. αυτους Υ Ἱ,: τους παιδας Ν 2 Ρ5| 19. ουν 1. 

εγγισας Υ Ν Β: δε Τ. ΡΣ| πρ. αυτους Υ: αυτοις Β, » Ν Ρ2|αυτοις Υ: 

προς αυτους Ν Ρ3, ᾿» Β| 20, επιστ. Ν Ρ2 Ρ5 Τ.: πιστευσαµενοι Υ | καλ. 

Ν Ρ2 Ρὸ: Λεγομενον Υ 



ὑμῶν γίνεται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. Λύσατε τοὺς παῖδας, κἀγὼ 
ὑμῖν ἀναγγελῶ περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ πλ]ανῶντος ὑμᾶς, ὅπως 

;. ἔμελλεν απολέσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν τε καὶ τῶν παίδων τούτων. ὅ 

ούμενο ἀύκον ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ. τοῦ υἳοῦ τοῦ Φεοῦ πα. 

ἐγὼ ἐδίωξα ἔξω τῆς νήσου ταύτης. εἲς µάτην οὖν ὅκύπο 
, - : ἷ 

ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἱερεῖς παρὰ Ἰωάννου οὕτως μετὰ παρ- 

θησίας Λλαλοῦντος ἐξέστησαν. οὐδεὶς γὰρ ἐτόλμησεν δοῦναι 
ἀπόκρισιν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἓν τῇ ὥρᾳ ἐκείνη, Λέγοντες' ὅτι 
ὁ λύκος τὸν ποταμὸν ἀναγαγῶν ποταµοφορήτους ἡμᾶς ἐμβαλεῖ 
ἐπὶ τὴν Φάλασσαν. ὃ οὖν Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' Λύσατε 10 

τοὺς παῖδας, εἶπον ὑμῖν, καὶ ἄφετε αὐτούς' ὃν γὰρ προσδοκᾶἄε 

δαίμονα, ἐφυγαδεύθη δι ἐμοῦ ἐκ τοῦ τύπου τούτου κεεύσει 

τοῦ Φεοῦ µου. καὶ οὐκ ἦν ἀπύκρισις ἀπὸ τῶν ἱερέων πρὸς 

Ἰωάννην: ἐγγίσας οὖν ὃ Ἰωάννης καὶ λαβόμενος τῶν δεσμῶν 

τῶν παίδων ἔλυσεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς' εἰσέλθατε 15 

εἲς τὴν πόλιν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ μητέρας καὶ αδελ- 

φούς. οὐδεὶς γᾶρ τῶν ἰδίων. αυτῶν ἠκολούθει αὐτοῖς. καὶ 

πάλιν προσελθὼν ἐπῆρεν τὰς µαχαίρας απὸ τῶν χειρῶν τῶν 

4. του υ. τ. 9. Ν Ρ2 Ρ51,: » | 2. νησου Ν Ρ2 Ρ3 Β: πολεως Ὑ, 

γεφίοπε Τ, | 8. λυσατε Υ (--ται) Β (-- τον νεον 0Οες παιδα και αφετε 

αυτον υπαγειν): αλλα Χ Ν Ρ2 Ρ», εοἶυῖε εγφο Ἱ, { 4. αναγγ. Υ 2 Β: 

απαγγ. Ν Ῥ3 | οπως -- τουτων Ὑ (ΠΠΓ απολεσει γετεομτῖεῦεπ) οἳ 1, 

(εοπίτα απύπιαγιπι οεείταγιπ εἰ Ῥπετογιπι υεδίτογισι δαἰιέεπι) Β (και 

απολλοντα τας Ψυχας υµων): » Ν Ρ2 Ρ2 | 6. ταυτα Ἰϊετ Υ ΒἘ (πατ 
πι} ): Ἠϊπίες µερεις Ν Ρ2Ιουτως Υ Ν Ρ": » Ρ2 ΤὮ | µετα παρρ. Υ 1: 
εν παρρησια Ν Ρ2 Ρ: ΙΤ. ετολµησεν --- εκεινη Ὑ: ετολµησεν εν τω τοπω 

Εχείνω αποκχρ. δουγαι τ. πλησιον Ἑ, εν τη ὧρα εχ. ετολμα αποκρ. ὄουναι 

τω εταίρω (ετερω Ν) αυτου Ν Ρ2 Ρ5 | 9. εµβαλει Υ Ν Ρ5: εµβαλλη Ρ3 | 

40. επι : εις Ν Ρ2Ρ53 | ο ουν Τ. Ύ: παλιν ουν ο ἵ. Β, εἰ «ᾖοαππες ἴξεγιπι 

1. ο δε Τ. Ν Ρ2 Ρ5 | λυσατε -- αυτους Ὑ οἳ Ἡ,: αφετε τους παιδας (αυτους - 

Ρ2) υπαγειν Ν Ρ2 Ρ. | ψ. εφυγ. δι εµου Ὑ: εφυγ. υπ εµου πῖι γ]είθη 
Ζαιαίεη νοτµοτ Β, δι εµου εδιωχδη Ν Ῥ2 Ρ2 | 19. µου Υ Ν Ρ.: ὃν 
Ρ3 ] ην -- Ιωαννην : ην φωνη ουδε αποκχρ. παρα (ο πιὶ, απο 2) τ. 

.ερεων Ἑ, απεχριφησαν αυτω Ν Ρ2 Ρ:5 | 14. Ιω. Ν Ρ3 {Σ ο) Ρ3 Β (ο 

ουν. Τ. ΕΥΥ.) Ὦ: αποστολος Ἡ | λαβομενος: πι Ὑ επιλαβ. | τ. δεσµ. τ. 

παι. Ὑ Β (του παιδος): Σ Ν ΡΣ Ρ2Ι 15. αυτους Ὑ: τους παιδας Ν Ρ2 Ἐν ομα 

Ῥ5, '» Β]| πρ. αυτους Υ Ν.Ρ2: αυτοις Β2, αυτω ἙΒ | εισελβατε Υ Ρ2 Ρ:: ο. . 

--ετε Ν | 16. εις την π. Υ Β2: εν τη πολει Ν Ρ5 Β | πατερας --- αδελφους ον 

ΥΤ.: Ύονεις υµων ΝΡ2Ρ3Β (γον σου Υοτ εντ. πολει) | ΤΤ.ιδιων Υ ΝΡ2Β: 

γοναιων Ῥ”, Ργορίπφπογιώη , | ηκολ. αυτοις Ν Ρ3 Ρ3: ηκολουθησεν αυτους 

Υ 118. προσελθων: πατ Ὑ -- Ιωαννης | επηρεν Χ (επειρ. Υ Ε2): απειρε 

Ρ3, ελαβε Β Ιτ. χειρ. Υ Β 1: ο» Ν Ρ2 Ρ3 [τ. ἱερεων Ὑ Ρὸ: αυτων Β 
των µπεραιων 2 (8. Ζα Ρ. 119, 141), των (ερων ανδρων Ν 
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ἱερέων, καὶ πάντες ἐξέστησαν ἐπὶ τοῦτο" οὐδεὶς μέντοι ἐτόλ- 

µησεν Λαλῆσαι τῷ Ἰωάννη Λόγον σκληρύν, ὅτι ἐκωλύοντο ὑπὸ 
τοῦ Φεοῦ, τοῦ μὴ ἐπιβαλεῖν αὐτῷ χεῖρας ἢ ὄβρεις. 

Καὶ εἰσῆλθον πάντες ἓν τῇ πόλει, καὶ ἐστάθη Ἰωάννης ἓν 
ὅ τόπῳ ἓν ᾧ ὑπῆρχεν στοὰ μικρὰ καλουμένη Θύρα, καὶ συνήχ- 
Φησαν ὄχλοι πολΛλλοὶ περὶ αὐτόν. ὑπολαβὼν δὲ Ἰωάννης ἀπὸ 

τῶν Φείων γραφῶν ἤρξατο διδάσκει» αὐτοὺς τὰ περὶ πατρὸς, 

υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. καὶ οἱἵ μὲν ἐπίστευον αὐτῷ, οἱ δὲ 

ἠπίστουν, ἔτι μὴν καὶ διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ δαίµονος τοῦ ἔπι- 

10 καλουµένου «4ύκου' καὶ οὕτως πάντες ἐπείσφησαν καὶ εὖχα- 

ρίστουν αὐτῷ διὼὸ τὴν ζωὴν τὴν γεναµένην ἐπὶ τοὺς παῖδας. 
ς αν ἡ ε) υ στ ω 3 , 3 3 / ο) - οἵ δὲ ἱερεῖς ἀπεχώεῖς ἦσαν τῷ Ἰωάννη καὶ οὐκ ἐλάλουν αὐτῷ, 

23 1 ολ 1/ Δ / . ω 5 9 ῃ 3 
αλλ οὐδὲ ἤκουον τὸν λόγον αὐτοῦ. ἦν δὲ πριβάτον ανα- 

- ς .ω 9 κά .] .ω ς « Ι.Ν. ., Π µέσον τῆς ὁδοῦ, καὶ εἷς ἐκ τῶν ἱερέων, ὃς ἦν τοῦ ιός, 
16 εἶχεν υἱόν, ὀνόματι ἸΜωκᾶς. οὗτος εἰσελθὼν ἓν τῷ πρι- 

1. τουτο Ἡ Ν Ῥ2: τουτοις Ῥ5 Ἑ | ουδεις µ. ετολμ. Ὑ Ἑ οἳ Ἡ: και 
ουκ ετολµησαν Ν Ρ2 Ρ5 | 9. τω Ἰω. Ύ Β: προς αυτον Ἠ8ΟΏ σκληρο» Ν Ρ3 

Ῥὸ, οἱ Ἱ, | οτι Ὑ: γαρ ηΔοἩ εκωλ. Ν Ρ2 Ρ5 Τ (ἀϊθβες βοηδί απάςτβ) | 

Ἀ. Φεου: ΠΙΥ Ῥ2 κυριου | υβρεις : υβριν Ῥ2, ὑπέωγίαπι αἰίφιιαπι Ἡι, υβρι- 
σαι Ν Ῥὸ | 4. εισηλθον Υ Β Τι: εισηλόθαµεν 2, --ομεν Ν Ε5 | παντες 

πΐοι ἵ οἳ Ὦ (ουν απαντες): νΟΙ εισηλ. Ν Ρ2 Ρ5 | εσταδη Υ οἳ Β (σταθεις 

δε οᾷ6ι ουν): εστη Ν ΡΣ| Ιω. Υ Ῥ2: ο Ἰω,. ΝΙ ὅὃ. τοπω Ν Ρ3 Β:τω ὃς 

Ύ |6. αυτον Ν Ρ2 Ἑ: αυτου Ύ | απο τ. Ὁ. γρ. πΐει Ν 3: ΠΙπίθη αυτους 
Ψ, » ΒΙ 8. υιου Ὑ: του Χ Ν Ρ2, πὶομί νουρ]είοπραχ 1, Β| 9. ετι --- 

απωλειαν Ρ3 Ν (ετιγε) ΕΣ (Σ δια): οµοιως και την αιτιαν της απωλειας 

νυ, Ὅ» 1, Β πὸ; ἆον τοἈέίρο Τοχί 1ΠΙβ6 ποςς ᾳε[απάεη Ἰθγάεη | τ. δαι- 

µογος Υ ΡΣ Ρ”: » ΝΙ επικαλ. Ὑ: επιλεγοµ. 2, λεγομ. Ν Ρ5 | 10. ουτως 

Ν Ρ2 Ρὸ: οι Υ | επεισθ. Υ 2 (ὈοίᾶῬ επισθησαν) Β5: επιστευσαν Ν | 

ευχαριστουν αυτω Υ Ἱ,: ευχαριστησαν τω Ιωαννη Ν Ρ” Ε5| 11. την γεν. 

- παιδας Ἡ: των παιδων Ν Ῥὸ Ῥὸ, κια Ῥμοεγο α πιογίε ἴἱνεγαδδεί Τι | 

19. ιερεις: μὴ ἑερεῖς 2 | απεχθεις ησαν (50 Ἰο] βίαίΐ απεχθηασαν) τω 
Ἰω. -- Ίκουον Ἡ οἳ Ἱ, (επι οώίο ἰιαυιοεγπέ πεοε ουοϊμεγωπί αν εο 

Ῥαφέίζανἑ πεο οὐεᾶίγε Όεγθο εἴιβδ: Ἡππι ουκ ηθελον ακουεν Ν Ρ3 

Ῥὸ | 19. τον λογον Υ Ν ΡΣ: των λογων 5 | πριβατον: η Ν περιπατων. 

ΜΙί ην δε πριβ. Ὀθρίππί ἆαβδ ἵπ ν ({οἱ. 90 Ὦ) ατ]α]ίοπο Καρίΐέοὶ πεί ἀθι 

ὈοεροιβοΏν]{ τα περι µιερεως και του υιου αυτου εις µυρνουσαν την πο- 

λιν. Ὠϊο ἩἨβ. σολῦτί Ἠΐεν πὶοΏέ Ζατ Ἠεσθηδίοη Β. Ρἱθ Απ[αΠΡΑΨΟΤΙΟ 468 
ΚαρίίοΙς οἰθίτί Ώπόκηρο, (1988. πιθᾷ. οἱ ἴηΐ. ἄταθο,. 12926 απβδ 6ἴποι Ἠρ., 

πγο]οπο πεί πιθίηθπα Ἡ νθουν/απᾶί βοῖη ΠΠΒΒ [ 14. οδου -- των Υπ. οοᾱ. 

465 Ώποβηρθ: πολεως, εις δὲ των Ν Ῥ2 Ρὸ ν πιὸ ϱΕ Ἡ Β | ος -- ἄιὸος Ν 

Ῥ2 Ρ5 γ: του «Ίιος πᾶ, ΣΥ Β,, Ότο. ΡεΏί νοη Ἱερεων β]εῖο] 7 εισελ- 
θων Ἀθου | 16. ονοµατι Υ Ῥ2Β: ονοµα αυτω Ν ν (Χ και), και το ονοµα 
αυτου Ῥ2, ω ονοµα πῃὸ | ἸΜωκας Υ: ἸΜωκαν Ἑ, Ἰωχας Ν πιδ, ΙΜωχ Εν 

(Ρ5 ἀατῆροι εἶπ πἰομί ραπ” ἀθιί]ίοιος ἄ), 2» Ἡ 



δὲ ὁ δαίρων ὁ υδας ἀπὸ Ἐφέσου ὅ καὶ ἐν τῷ πριβάτῳ 
ιοσκορίδους αποπνίξας τὸν υἱὸν αὐτοῦ «4όμνον. ὃ οὖν ἱερεὺς 

ὡς ἤκουσεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὅτι ἀπεπνίγη, εὐφθέως ἔδραμεν 
ἓν τῷ βαλανείῳ, καὶ ὑρῷ τὸν υἱὸν αὐτοῦ νεκρὸν κείµενον καὶ ὃ 
ὁραμὼν πρὸς Ἰωάννην εἶπεν αὐτῷ µύστα καὶ διδάσκαλε τῶν 

πρισειανῶν, ἰδοὺ καιρὸς ἡλῷεν Λοιπὸὺν τοῦ πιστεῖσαί µε τῷ 

κηουττοµένῳ ὑπὸ σοῦ ἰδοὺ γὰρ ὃ υἱός µου ἐπνίγη ἓν τῷ ποι- 
.βάτῳ ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου, καὶ οἶδα ὅτε, ἐὰν «Φέλης, 

:ἐγερεῖς αὐτὸν καὶ παρέχεις µοι ζῶντα. καὶ εἶπεν Ἰωάννης: καὶ 10 

πιστεύεις ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι καὶ αναστῆσαι αὐτόν : 
ὁ δὲ εἶπεν: ναί, κύριε. καὶ ἐπελάβετο ὁ Ἱερεὺς τῆς χειρὸς 

Ἰωάννου, καὶ ἐπορεύθημεν ἐν τῷ πριβάτῳ, καὶ εἰσελθόντων 
ἡμῶν ἠνέχφη ὃ παῖς εἰς τοὺς πόδας Ἰωάννου νεκρός. καὶ εἶπεν 

ὁ ἱερεὺς πρὸς Ἰωάννην᾽ τὸν Φεόν σου, ὃν σέβη, ἀνάστησον τὸν 15 

υἱόν µου. ὁ δὲ Ἰωάννης κρατῄσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς 

εἶπεν αὐτῷ: ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, 

1. απεπνιγη Υ Ρ2 ν πιΣ Β: επνιγει Χ, επνηγει Ρ3 | υπο: Π"Γ απο | 

πονηρου Ὑ Ν Ρ3 Ρ2 (ΥοΣ πνευμ.) πηῖ: ακαδαρτου 6 Ὑ, (πνευµατι) ακα- 
Φαρτω πι, ο» πι Τ, | 2. εξορισθεις: ΠἩτ Υ εξοριστος | απο Έφεσου Ν ΡΕ: 

Ῥ5 ν εξ πι” ᾿μδοη του πριβατου του «Ίι0σκ. του κατεθεσογν]]: υπο Ιωαγγου 

σε Ερλενο α ὅοαππε Ἱ, | ο Ρ3 υ: ος Τ Ν, |» Ρ3 | 9. αποπγιξας Ἡ 
ο Ρ9 ν: απεπνιξεν Ν, αποπνιξαι Ῥ2 | 4. οτι απεπ. Υ οἳ 1: » Ντ, 4{ομ- 

ο νον ]. ὃ -- απεπν. » Ρ2 5. βαλαν. Ὑ Ἑ ν: πριβατω Ν (Ἠϊετ πιεΏτπια] 

ο ΡΘΜΕΗΣ, --αιτω) Ῥ2 Ῥ3 | ορα -- ὅραμων Ἡ οἳ Τι: εδου ο υιος αυτου ην 
Ὅ τεύνηχως και εδραμεν Ν (Σ αυτου) Ἐ2 ν, ευρων το πτωµα του υιου 

ο αυτου ερχεται σπουδαιως Β | 6. Ιω Ύ ν Ῥ:τον Χ Ν Ρ2| ειπεν αυ. 
α 1: λεγων Ν Ρ2 ν, και λεγει αυτω Ἑ | Τ. καιρος -- ιδου Ν Ρα νΡ( ρμε 

ο -ᾱ. ΑΘΙέ λοιπον ΥΟΓ ο χ. Ἱ.κηρυττ. Ἠϊπίος σου) εξ Ἱ, Β: » Τι 8. γαρ Ν 

ο Ρον ΒΙ (55 ιδου): ο» ὓ Ρ2|9, Φελης: --εις Ν Ρ5 | 10. εγερεις Ῥ3ν: 
εγειρεις Ῥ3, εγειρης Ν Ύ | παρεχεις µοι Ν Ρ2 Ρ3 ν: περιστας µοι αυτον 
Ἡ, ὄυνασαι µοι παραστησαε αυτον Β εἲ Τ, | ειπεν: πας Ἡ -ἕ- αυτω { χαι 
τοτ πιστ. ν Β (Ρ205):. |» Ν Ρ2Υ | 14. τουτο ποιησαι Υ Β: -ΣΝ Ρ2 

Ρ5 ν΄] και αν. αυ. Ὑ: αυτον (τουτον ν) αν. Ν Ρ2 Ρ2 γ,. Σὸ Β- 19. ο δε 

ει. Ύ Β (φησιν): και ει. ο ἱέρευς Ν (Ῥ3 ν µιερευς) | καὶ -- Ἰω. 2 ν 
(µιερευς) Ν (Χ πιστευω, Σο ξερευς): χαι επελαβοµενος της χ. Ιω. Β, 
» | 19. επορ.: πι Υ Χ ευθεως | 14. ηνεχθη -- γεκρος Υ 1,Β (προς): 
εδου ο παις εΧχειτο γεχρος και ο ἱερευς (µιερευς Υ, µιέρεως Ἐ2) επεσεν 

εις τ. π. Ἰω. Ν Ρ2 γ|χαι -- Ιω. Ύ Ἡ: Ίεγων Ν Ρ3 Ρ: ν| 15. τον δ. Υ 

Β Τ.: ορχιζω σε Χ Ν Ρ2 Ῥ ν | σου Υ Β: Σ ἀϊ απἆθτη | σεβρη Υ 

(Εεδεῖτ, --ης) Ν Ρ3 (Ροβο/Ἡγ. ---ει) Υ: συ οιδας Ῥ2, καταγγέλλεις Β, Όε- 

πεταγίε εἰ ργαεᾶίσας Τ,| 16. δε Υ 2 Β: ουν Νν 
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ἀνάστα. καὶ εὐθέως ἀνέστη, καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὺς αὐτόν" 

τί σοι ἐστὶν καὶ τί ἔχεις; καὶ εἶπεν ὃ παῖς' κύριε, ὥς ἤμην 

λουόµενος ἓν τῷ πριβάτῳ, ἀνέβη ἀνὴρ «4ἰφίωψ ἀπὸ τῆς ἐμ- 
βάσεως καὶ απέπνιξέν µε. ἔγνω οὖν ὅὁ Ἰωάννης, ὅτι δαίµμων 

ἐστίν. καὶ εἰσελθὼν ἓν τῷ βαλανείῳ, ἔκραξεν ὁ δαίµων µε- 

γάλῃ τῇ φωνῇ. Ἰωάννη, μαφητὰ τοῦ Χριστοῦ, ὀρκίω σε τὸν 

σὺν δεσπότην µή µε διώξης ἀπὸ τοῦ τόπου τούτου. ὁ δὲ Ἰω- 

ἄννης εἶπεν πρὸς αυτόν πόσα ἔτη ἔχεις ἓν τῷ βαλανείῳ; ὅ 
δαίµων εἶπεν' ἕξ ἔτη ἔχω' ἐγὼ γάρ εἰἶμι ὃ ἓν Ἐφέσῳ ἐν τῷ 
πριβάτῳ «4{ιοσκορίδους κατοικῶν καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἓν αὐτῷ 
ἀποπνίξας καὶ διωχθεὶς ὑπὸ σοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάννης: 

σοὺ Λέγω τῷ δαίµονι τῷ πονηρῷ, ἓν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, παραγγέλλω σοι ἐξελφεῖν ἐκ τοῦ τόπου 
τούτου καὶ ἔκ τῆς νήσου ταύτης, καὶ µηκέτι κατοικήσεις ἆνα- 

μέσον ἀνθρώπων, ἀλλὰ εἲς ἐρήμους τόπους. καὶ εὐφθέως ἑξῆλ- 
ὢεν τὸ ἀκάφαρτον πνεῦμα. ἴἰδῶν οὖν ὃ Ἱερεὺς πάνία ὅσα 
ἐποίησεν Ἰωάννης ἔπεσεν εἲς τοὺς πόδας αυτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς 

αὐτόν: κύριξδ, ἰδοὺ ἐγὼ καὶ ὃ υἱός µου καὺ πᾶς ὃ οἶκός µου 

κατὰ πρύὐσωπόν σου, καὶ ὃ λέγεις ἀκουσόμεθά σου καὶ ποι- 

41. ειπεν ν΄ Ἐ2 Υ: αυτω -ἵ- Ν Β | προς αυτον πῖτ Υ | 2. τι σοι εστιν 
και Υ Β: Σ Ν Ρ2 Ρὸ ν | εχεις Υ ΡΣν: εσχες Ν Ρὸ, υπεστης Β, δὲ 

οοπεἑφιέ Πέ , | κ. ειπεν ο π. Υ Ἑ (νεανιας): λεγει ο νεαγιας Ἐ” ν (νεα- 

γισκος), ο νεαγιας λεγει Ν | ἃ.εντ. πρι Υ ΒΙΠ: ΣΝ Τ2 Ρὸ ν| αν. 

4ιἱ9. ΥΟΙ απο Υ Β (εκ): Π8ΟΝ εµβασ. Ν Ρ2 Ρὸν | 4. απεπν.: πι Ν 

ἐπνιξεν | ο: ο» πι Υ | δαιμων Υ Ῥ2 Ρὸ γ:ο Χ ἩΧ, ο εν τω βαλανειω 

του εφεσιου «Πιοσκοριδους Χ Β | 5. βαλ. Υ Β: λουτρω Υ, πριβατω Ν Ε3 

Ρ2 | εκραξεν ο ὃ. Υ: ευθεως αγεχκραξεν ο ὃ. Ν ΡΣ (» ο δ.), ο ὃ. εκραξε 
ΡΣ ν (-- λεγων) | 6. τον σ. δεσπ. Ν ΡΣ Ρὸ ( Ἄσον)ν:.εις Χ Υ | 7.με: 
πας Ύ ΠἨἱπίθι εδι. | απο Υ Ν Ρὸ ν: εκ ΡΣ Β (ἀἶ6βον Ῥππρί ἆθπ Βαΐπ 
πβοὮ ]. 11) | 8. αυτον: τον δαιµογνα η Ὑ, 46ΙΒεΙΏΘ -- τουτω Π8ΟἨ βα- 

λαν. | 9. δαιµ.: πι Ρος δε | 10. κατοι. και Ὑ Ἡ Ἑ (Σς το πριν π. ο 

νοῦ χαι): ο» Ν Ρ2 Ρὸ ν | αυτου 6 Υ Ρ2 ν Β: Το υιον Ρὲ. ΣΝΙ|Ι 
εν αυτω Υ: » Ν οίο, | 11. υπο σου Ὑ: ΥοΟΓ διωχθεις Ν αἵο. | και -- Ἰω. 

Ύ: ο δε Ἰω. ει. αυ. Ν οίο. | 12. σοι -- πονηρω Υ: 3ΣΝ είο, | Τησου Χρ. 

Ύ Ἱμ του εσταυρωµενου Χ Ν ΡΣν, -- Β(Ζτ. υιου τ. ὃ.) | 15. εκ --- 

και Υ Τι »δ Ν οἱο, | 14. εκ Υ Ῥ2ν: απο Ν, Σ Β | κατοιχκησεις Ύ: κα- 

τοικισης Ῥ2, --ησαι Ν Β, --ειν ν | 15. ερηµους Υ ΕΣ ν Τ:: -ἵ χαι αβα- 

τους Ν. αγριους χαι αοικητους Ἑ | 16. το αχ. πν. Ν Ε3 ν Τι: το πν. το 

πογηρον Υ, ο ὃδαιμων Β| πανταοσαΥ ΒΙιο Ν Ρὸν | 1. α. ει. πρ. 

αυ. Ἡ Β (Σ πρ. αυ.): λεγων ΝΡ2Σ ν οἳ Τ, | 18. εγω Ν ν Τ, Β: καγω 3, 

εγω ωδε Υ | 19. λεγεις Υ Ν: -- ημιν Ῥ2 Ρὸ ν. ο εαν ειπης Ἑ | ακουσ. Ύ 

Ν Β: --σωμεῦα Ῥ2| κ. ποιησ. Υ (--σωμε) Β ο  Ἡ: ΝΕΡΑ Ρὸν 



"ήσομεν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ἰωάννης, πίστευσον τῷ ἐστεαυ- 
᾿ ρωμένῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ υἱῷ τοῦ Φεοῦ, καὶ σωφήσῃ σὺ καὶ 
πᾶς ὁ οἶκός σου. καὶ εἶπεν ὁ Ἱερεύς' ἐπίστευσα, μαθητὰ καὶ 
απόστολε τοῦ εὐλογημένου Ἰησοῦ. καὶ παραλαβὼν ἡμᾶς εἰσή- 
γαγεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας ὅ 

Ἰωάννου λέγων δός µοι καὶ τῷ υἱῷ µου τὴν ἓν Χρισεῷ σφρα- 

γῖδα καὶ πᾶσιν τοῖς ἐν τῷ οἴκῳ µου. καὶ διδάξας αὐτοὺς 
ἐβάπτισεν πάντας τοὺς ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἐμείναμεν παρ 

αὐτῷ ἡμέρας τερεῖς χαίροντες καὶ ἀγαλλιώμενοι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 

Φαυμασίοις οἷς ἐποίησεν ὃ φεὺς διὰ τοῦ Ἰωάννου. 
Τῆ οὖν τετάρτη ἡμέρᾳ προσελθόντων ἡμῶν ἐν τόπῳ κα- 

λουµένῳ ΟΦλογίῳ, συνἠχφη σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις καὶ ἤκουον 

τοῦ Ἰωάννου διδάσκοντος, καὶ ἰδοὺ γυνὴ διαδραμοῦσα ἔπεσεν 

ες τοὺς πόδας Ἰωάννου καὶ εἶπεν' ὁρκίζω σετὸν Φεὸν ὃν κατ- 

1. πρ. αυτον Ὑ: (λεγει) αυτωοΘ, ΣΝ ΡΣΡΟὸν | ὁῦ. Πσου τ 1: 

 Ν Ρ2 Ρ5 ν, πας} εἴπεπ ΡτΟΒΒΕΠ Ζτβαίζ Ἰαί ὮἙ Ἰϊετ ΠΠ τω εσταυρω- 
µενω | σωΦηση συ Ν Ρ2 (--σει συ) Ρ3 ν Β: σωθη σοι | χαιπας Υ Ν 

Ῥ3 ν (απας) ο Ἰ,: και ο υιος σου Χ Ρ2 πι πι} (» πασἈ]ηθς πας) | 
4. Ίησου Ὑ: Ἄριστου Ν Ρ5 ν (ἀϊεθειτ ἆαπη ΘΓ8ΐἱ χαι αποστολε), Φεου Β3, 

εεδι (μίκέ ΓΙ ἄεί (» ευλογημ.) Ι, | εισηγ. Ὑ Β: απηγ. Ν Ρ2 Ρ5 γ, 
αιαίέ Τ, | 5. εν τω οι. Ἡ: εις τον οι. Ν Ρ3 γ. εις τον εαυτου οι. 2 Β | 

χαι παλιν κτλ. Ν εἰα.: πατ Ύ κίε]ε Ποτηῖη χαι εµειναμεν παρ αυτω -- 
Ίωαννου (1. 8 -- 10) ππᾶ ἀαταιξ ἀῑο ἵη οὐΐσεπι Τεχί Ἠῖετ {οἰσεπάεῃπ 
Βᾶΐσο | επεσεν εις τ. π. Ν Ύ υ: προσεπεσαν Ρ2 | 6. Ιωαγγου Ὑ: Ιωαννη 

Ρ2, αυτου Ν Υυ| ὅος Υ Ἱ χυρε Χ ΝΡΣνγ] κ. τωυ.µου ΤΙ: δΝ 
Ῥ2 ν| ἹΤ. κ. πασιν -- µου Υ εξ Ἡ: » Ν ΡΣ | αυτους Υ 1, ο (-- και 
κατηχησας οἳ Τ,): αυτον χαι (πισας --- Ῥ2) παντας τους εν τω οιχω αυ- 

του τα περε πατρος χ. υ. κ. αγ. πν. Ν Ῥ2 ν οἳ Οιεϊ]ννεῖβθε | 8. παντας 
-- αυτου Ἡ εἲ 1, (εος επι οπιπίνιες φιε εγαπὲ ἰπ ἆοπιο): Ν Ρ2 ν | και 
εµ. Υ (5. σα Ι. 5) 1: εµ. δε Ν Ρ2 Ρ2 ν Β | 9. τρεις Πες Υ: τος ημ. Ν 
Ρ2 Ρ2 ν, επτα ΠΔ] ημ. Β | αγαλλιωμ. Υ Ρ2Β: --λλομενοι Χ ν | 10. 8αυ- 

µασ. τετ Υ Ἑ: Πϊπίετ Ιω. 32 Ρ3 ν, ντος δια Ν | θεος: ΠΠ Ν χυριος | 

του Υ Β: » Ν Ρ2 Ρ5 ν | 141. τῃηουν Υ Ν Ρ2: τη δε Ρ5 Ι,, χαι τη γ. 

Ἠ]ετ ρε] Ρ5 η 4επ ἸΓοτίθη τεταρτη ηµερα συνταξαµενοι αυτω εξηλΦο- 
µεν απο της πολεως µυρινουσης και επορευθηµεν εν χαρω τη πολει Τα 
εἴποπι νἱεὶ αρᾶίετεη Καρίτεὶ ἄθοτ. Αεμη]ῖοῖι πα | 19. Φλογιω πιῖ: «λογω 

Υ, Φλεγιω Ν Ρ2, Φλογιων Υ, «Ἕλογιν ο πὶ, Ῥλίαφο Ἡ | 19 διαδραµουσα 

Ν Ρ2 Β (- τους οχλους χαι εισε)λθουσα): ὅραμουσα Υ, ὄρομω ηλόθεν Υ | 
επεσεν εις Ν ν Β: προσεπεσεν τοις πωσιν Ρ2, Π"Γ εις | 14. Ιω. Υ ν: 

του Ἰω. 2 6, του αποστολου ΠὨῖ, αυτου Ν, αυτω πι} | κα. ειπεν Ν Ρ2ν 

Ἑ (Ἠ- αυτω]: λεγουσα προς αυτον Ὑ ορκ.σενΥ Β 1, Σ Ν ΡΣ ν| κα- 
ταγγ. Υ Τ (ομπθ ἔμ): συ Χ ΕΡ2 (σοι) Υ, συ διαγγελλεις Ν, σεβη χαι 

καταγγ. Β 
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αγγέλλεις, ἐλέησόν µε. ὃ δὲ εἴπεν' τί σοι Φέλεις ποιήσω; καὶ 

εἶπεν ἡ γυνή΄ υἱόν µοι κατέλιπεν ὃὁ ἀνήρ µου τριῶν ἐτῶν, καὶ 

ἐμόχθησα πολλὰ καὶ ἀνῆξα αὐτὸν εἲς τέλειον ἄνδρα, καὶ 
πγεῦμα πονηρὸν τοῦτον ἐράπισεν, καὶ κατεδαπάνησά µου τὸν 

πλοῦτον εἲς τοὺς κακογνώµονας ἀνθρώπους, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν 

ἠδυνήθη «φεραπεῦσαι. διὸ δέοµαι σοῦ, τοῦ αποστόλου τοῦ 
Χριστοῦ, σπλαγχνίσθητι ἔπ ἐμοὶ καὶ Φεράπευσόν µου τὸν 
υἱόν. ὁ οὖν Ἰωάννης εἶπεν ἄπελῷε, ἀἄγαγέ µοι αὐτὸν ὧδε, 

καὶ ὁ Χριστὸὺς Φεραπεύσει αὐτόν. καὶ εὐθέως πιστεύσασα ἡ 

γυνὴ ἐπορεύθη μετὰ ἓξ παίδων τοῦ ἀγαγεῖν αὐτόν. ὡς οὖν 

ἐκράτησαν αὐτόν, εἶτον αὐτῷ' ἄγωμεν πρὸς Ἰωάννη» τὸν ἀπό- 
στολον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διώξη απὺ σοῦ τὸ πνεῦμα τὸ πο- 

νηρόν. καὶ ἐπὶ τῷ Λόγῳ τούτῳ εὐφέως ἐξῆλφεν τὸ πνεῦμα τὸ 

ἀκάδαρτον ἀπὸ τοῦ παιδὸς πρὸ τοῦ παραγενέσύθαι αὐτὸν πρός 
Ἰωάννην. Λαβοῦσα δὲ αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ σωφρονοῦντα 
ἔρχεται καὺ προσπίπτει εἷς τοὺς πόδας Ἰωάννου Λλέγουσα" κύ- 

ϱι8, δὺς ἐμοὶ καὶ τῷ υἱῷ µου τὴν ἓν Ἀριστῷ σφραγῖδα. καὶ 

1. ειπεν Ὑ: προς αυτην Ν Ρ2 ν, αυτη Β, ἡλέ Τ, | σοι Υ Β: Πϊπίθυ 
ποιησαι Β2 οἱ Ὦ, » Ν Υ| 2. ο αγηρ µου: παν Ρ2 [τριων ετων Υ Ε» 

Ὦ Ἡ: τριετη Υ, ωσει χρονων τριων Ν | ὃ. ἐεµ. πολλα και Ὑ: ἐμ. και Ν γ, 
ἐμ. και ηγώνησαµην και Ἐ2, µετα πολλων µοχδων Β οἳ Ἡ | ανηξα Υ Β: 

ηγαγον Ν Ρ2 ν| αυτον: 5 Ρ2| 4. εραπ. Υ Ν υ: ερραπ. 2 ο πη”, ρα- 
πισας πι] | κατεδαπανησεν παν Ρ2 | 0. τους Σ πι Υ | 6. διο Ν 1, ((παγε): 

ουν Ἠϊηίθυ δεοµαι Υ Πὶ, Ππίοι σου Ῥ2, αλλα νοῖ δέοµαι ὁ πιᾶ, ΣΥ | 
7. σπλαγχνισθητι .. . Φέραπευσον: πι Υ σπλαγχνισθηναι .. . 8ερα- 

πευσαι | 8. ουν Ν Ρ2 ν: δε Ἡ, ΣΤ Β| ωδε Υ: εγταυδα πι, » Ν Ρ2 

ν ο πιϊ Τ| 9. Ἄριστος: η Ν -ὶ- µου | αυτον: πι Ἡ -ἵ- µετα παντων | 
χαι ευθ. Υ Ἱ,: ευθ. δε Ν Ρ2 ν| 0. του Ν Ῥ2 ν: ωστε Υ | αυτον Ν Ε: 

ν Ὁ: -Ἑ προς Ιωαννην Υ | 11. αυτον Ν Ρ2 ν: τον ανδρα τον νεον οἱ εξ 

ανδρες Ὑ, Ῥιιθγιώι Ἡ | αυτω Ν Ῥ2 Υ Ἡ: προς αυτον Υ| αγωµεν Υ Εν 
Β: αγομεν σε Ν, δευρ. απελθωµεν ν, υεπέ Ὦ | 19. διωξη Ν Β: διωξει Ἡ 

Ῥ2, οπως -- πογηρον Συ} ἀϊθβοι βομ]ίθββί ἆαδ Καρῖίθι παπά ἁαπιῖξ 5οἶπθ 

ΜΙ(ιεϊ]απσοη αἲιβ Ῥγου]οταβ ΒΟ: και ευθεως εξηλθεν ο ὃδαιμων απο του 

παιδος και εκαθαρισθη. λαβουσα δε η µητηρ αυτον απο της χειρος ηγαγε 

προς Ιωαννην προσπιπτουσα και ευχαριστουσα αυτω. πολλοι δε εκ του 

οχλου ι8οντες επιστευσαν τω Χριστω και εβαπτισθησαν συν τω ιαὔεντι 

παιδι εις ὃδοξαν πατρος κ. υ. Χ. α. πν. νυν και αει χαι εις τους αιωνας 

των αιωνων. αµην. Ὀαταιί ἆαάδ Καρίίει αἩδ Τοιοίας ({παρπι. ΙΥ) απο 

«αοδικιας εν Ἐφεσω το ὃευτερον | το πγ. το πον. Ν Ῥ2ο (2 ἆ8β Ζηγεῖίο 
το): το πον. πν. Ν τὰ πιΣ { 18. τ. πνευμα το αχ. Ν Ε2 Τι: το πονηρον 

πν. Ἡ, ο δαιμων Ἑ | 16. προσπιπτει Υ Ν: πιπτει ΓΕ” ο πι, πεσουσα 

πι» | 17. εµοι -- µου Ν Ε2 Τι: µοι Υ 
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ἡμῶν ἐδίδαξεν αὐτοὺς τὰ περὶ πατρὸς, υἱοῦ καὶ ἁγίου πγεύµα- 

τος καὶ ἐβάπτισον αὐτοὺς καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ 

ἐμείναμεν παρ αὐτῃ ἡμέρας τρεῖς. 

Καὶ τῇ τετάρτη ἡμέρᾳ προελθόντων ἡμῶν κ... ἡμῖν 
ὄχλος πολὺς, διδασκόµενοι ὑπὸ Ἰωάννου. ἐν δὲ τῷ τόπῳφ, ᾧ 

ἦν διδάσκων Ἰωάννης, ἦν ἱερὸν τοῦ {ιονύσου. ἐν τούτῳ οὖν 
τῷ μιαρῷ Ἱερῷ εἰσήρχοντο πλήθη πολλὰ καὶ ἀνεκομίζοντο 

οἶνον πολὺν ἐν τῷ µιαρῷ ἱερῷ τοῦ 4ιονύσου καὶ πολυτέλειαν 
βρωμάτων. καὶ ἐν ἐπισήμῳ ἡμέρᾳ εἰσήρχοντο ἐν μιαρῷ ἱερῷ 
ἐκείνῳ σὺν γυναιξὶν παρεκτὸς παιδίων καὶ ἔερωγον καὶ ἔπινον. 

μετὰ οὖν τὸ φαγεῖν αὐτοὺς καὶ πιεῖν ἔκλειον τὰς φΦύρας καὶ 

ατάκτως ὥσπερ ἵπποι Φηλυμανεῖς ἐπήρχοντο ταῖς γυναιξὶν διὰ 

ἀτάκτου πολυµιξίας. ἔλαχεν οὖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἦν διδάσκων 
Ἰωάννης ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, εἶναι τὴν ἄτακτον ἑορτὴν αὐτῶν, 

4. ἆαβων -- ημων Ἱ. ὃ Ν ΕΣ (ΠΔςἩ αυτου -- ακολουβουσης χαι της 

µητρος αυτου, ἆαπη Ἱ. 9 οικον ημων) εἴ Β (π8ο] εἰπίσεῃ ἵπ ο πιῖ πιΣ 

716ιαοῖ νειδοβϊοᾶεπ Ἰαπίοπάει Ζαβᾶίπεπ. πο]οῖις ΙΠαϊ]ηοῖθο απ ἆεπ ζα 

Ρ. 126, 19 απρε[βητίεη Ῥεμίαββ νοη ν ετίππετη, Ἰθῖβαί 65 σ. Β. ἵπ ο λα- 

βοµενος τοινγυν ο αποστολος της χειρος του γεαγισχου εισηλθε συν τη 

µητρι αυτου εις τον ΟΙΧΟν αυτων χαι χατηχησας εβαπτισεν ατλ.): ΣΥ 1] 

ὃ., αυτους Ν Ρ2: αυτον , εαπι εἰ ιωνεγδαπι εἶμς Γαπείαπι Τ, | 4. κ. παντα 

τ. οι αυ. Ὑ: και παντας (απαντας 01Π6 χαι Ἐ2) τους εν τω οιχω αυτων 

2 Β (ο Ἰαί νοτ]εχ και αυτους), ο» Ν, Δπεῖ αυτους νοτ!θτ 5 1, Β. αΌετ 

τα Ἰ. ὃ { 5. αυτη Ἡ Ἱ,: αυτοις Ν Ε2 Β| 6. προελ. Ν Ρ2 Β: προσελ. Υ | 
ηκολουθει Ύ: --ησεν Ε3, --ησαν Ν | Τ. οχλος πολυς Υ 2 Τ,: οχλοι πολ- 

λοι Ν | διδασκοµενοι ΝΡ2: --γος Υἱ ω -- Ιω. ΝΡλΣ(οην... 0 Ιω: 
εκείνω Ύ | 8. εν τουτω ---τερω Ἠπ8ο] Ἡ (ΡεβοἩτ. τουτο .. το µιαρον τερον 
{τοῖς εν) ἩἘ,: πι εν τουτω ουν Ν Ρ2 | 9. εισηρχ. Υ Ν Ἱ,: ηρχοντο Ε2 | 

χ. αν. (6ε8ΕἨτ. ανεκοµιζον τον) οινον π. (ΡεβεΏτ. πολλην) ν΄ οἳ 1, (ο[Γε- 

γεπς οἴπιωπι έιπ): εχοντες οινον Ν Ρ2| 10. εν -- «ιονυσου Υ: ΣΝ 

Ρ2 1.1 1. και Ν Ρ2 οἳ 1, (εξ πιος εγαέ): δε Ἰϊπίετ επισ. Υ | εισηοχ. -- 

επινον  οἳ 1, (οἶγος εξ πιιζίεγες Βίπε ριεγὶς ἐπέγοίγε εἰ ὀίδεγε εἰ πιαπάι- 

εαγε): ετρογον (εφαγον Ν) χαι επινον αµα γυγ. παρεκτος παιδιων Ν Ρ2 | 
19. φαγ. αυ. κ. π. Ἡ Ρ2 (ὸ αυτους): πιειν κ. φαγ. Ν, Ῥροεέ εγαριῖαπι 

1, | 14. ατακτως Ἰήες Ὑ: γος εχκλειον Ν Ρ2 (1,2) | ὠωσπερ Υ: ως Ν Ρ2 | 
δια της Υ Ε2 Τι: µαινοµενοι τη Ν |. 15. ατακτου Ὑ: αχορεστου Ε2, αχο- 

ρεστω (πολυµμιξια) Χ, ἐμδαπιι ἀεείδεγίμπι Ἡ, | ουν εν Ἡ: ουν Ρ2, δε Ν 

1, {η -- εκεινω ὓ (ἴη 1, οἵἷπ ΑπΕΙαπΠρ): εχεινη Ν Ρ2 | 16. την -- αυτων 

Ύ{ αυτοις την µιαραν και αταχτον (ατακτα Όνσιαν και Χ) εορτην ΝΡ2 

πω τὸν κ νμε τῆς γυραικὸς ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ 
«εἶπεν: δεῦρο εἰσέλθωμεν. εἰς τὸν οἴἶκον ὑμῶν. καὶ εἰσελθόντων 

10 - 
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καὶ συναχθέντες ἅπαντες ἔλεγον πρὸς Ἰωάννην' ἄνθρωπε, ἆρ- 
κέσθητι Λοιπὸν ἐπὶ τῇ καταβολῇ τῇ κακῇ τῶν παρὰ σοῦ σπα- 

ρέντων εἰς ἀνοήτους ἀνορώπους καὶ ἀναχώρησον ἔκ τοῦ τόπου 
τούτου, ὅτι ἑορτή ἐσειν ἡμῖν τοῦ μεγάλου 4ιονύσου, µή σε κα- 

κῶς τιµωρήσηται. ὁ δὲ Ἰωάννης οὐκ ἐφείδετο Λαλεῖν τοῖς ἡδέως 
δεχοµένοις τὸν λόγον τῆς αἀληθείας. ὑπῆρχον δὲ δώδεκα Ἱερεῖς 

μιαροὶ τοῦ «4{ιονύσου' ἰδόντες δὲ, ὅτι οὐ φείδεται Ἰωάννης τοῦ 

λαλεῖν οὔτε δὲ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τοῦ τόπου ἐκείνου, ἐπῆλφον αὐτῷ 

καὶ δήσαντες αὐτὸν ἔσυραν, πληγὰς πολλὰς ἐπιφέντες αὐτῷ 

καὶ ἀφῆκαν αὐτὸν δεδεµένον καὶ ἐπορεύφησαν ἐν τῷ ἱερῷ. ἦν 

δὲ νόμος τοῖς ἱερεῦσιν πρῶτον αὐτοὺς εἰσέρχεσθαι καὶ απογεύ- 

εσθαι τῶν βρωμάτων καὶ λαμβάνειν τινὰ ἓξ αὐτῶν καὶ εἰν. 

οὕτως τὸν πάντα λαὸν συγγίνεσθαι ἐπὶ τῇ μιαρᾷ αὐτῶν ἀταξίᾳ. 
εἰσελθόντων οὖν τῶν δεκαδύο ἱερέων ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ 4ιονύσου, 
τοῦ παρ αὐτοῖς ἐπιλεγομένου Φεοῦ, στενάξας ὃ Ἰωάννης, ὥς 

ἦν ἐπὸ τῆς γῆς κείµενος δεδεµένος, εὔτεν' κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 

καταπέσοι τὸ ἱερὸν τοῦ «{ιονύσου. καὶ εὐφέως κατέπεσεν καὶ 

ἐθανάτωσεν τοὺς δώδεκα Ἱἱερεῖς. 

1. απαντες Υ Τ: |» Ν Ρ2Σ| προς Ι,. Υ: τω Ίωαννη Ν Ρ2| ανθρ. Υ: 
4- του Όεου Ν Ρ2, » Ἱ, | 9. λοιπον -- ανθρωπους ΝΕΡ2ο Ἡ: ΣΥ | 
ὃ. εκτ. τοπου τ. Υ Ἡ: ο» Ν ΡΣ | 4. εστιν Ἠἱ6ι Ὑ: Ἠϊηίου ημιν Ν Ρ3 | 
6. τιµωρησηται Ν Ρ2 (--εται) Ἰω: τιµωρησωµεν Υ | λαλειν ΝΡΣ: διδασκειν 

π. ἄοολ τοις κτλ. Ἡ, δεπιρεΥ ἆἄοοεπα εοδ Ἱ, | 6. δεχ. Ν 2: εχοµενοις Ὑ, 

αωἱ .. . αμάιπέ Τι | υπηρχον -- δοντες δε Ὑ ος]: οι δε ιερεις ιδοντες 

Ν Ρ2| 7. φειδεται Υ Ῥ2: εφειδετο Ν | του λαλ. Ν Ρ2: το διδασχειν Υ | 
8. δε αναχωρει Ὑ: αναχωρειν Ν Ῥ2Σ| επηλθον -- εσυραν Ν (εσηραν) Ε3 

(αυτου Αἰαι αυτω ππᾶ αυτον ηβο] εσυραν); 1οἈ Β (πα νο]ομθπι Πΐθυ 
τί ἀπτοβπαιδ ϱεΠὂτ) Πα ππίον νὶεὶ Ετεπιάατήσοπι ὃὅησαντες αυτον εσυραν 
(Εξω του τοπου -ἵ- πι} γί, εκ τ. τοπου -ἵ- ο): ΣΥΝ | 95. πληγ. -- αυτω 

Ρ2 Ν (7 πολλας) ΟΡ, ἆθβδεηῃ Ἐταριιεπί Ἠῖθι Ῥορίηπί Βίτοι 995: ααι 2 
Ἡ. αυτον Υ | 10. και αφηκαν -- ιέρω Ὑ Ορ Π: και επορευθησαν εασαντες 

αυτον δεδεµενον Ν Ρ2 | 11. νοµος τ. τε.: ΠΙΙ Ῥ2 µονοις τοις μὴ ἔρευσιν | 
42. βρωµατων Υ ΡΣ ΟΡ: και ποµατων -- ΝΔ. ΠΘΠΙΕΙΘΒ Σ Ἠ | και νο 

εδ Υ Ν ΟΡ: » Ρ2| 19. συγγιν. Υ: συναγεσθαι Ν ΡΣ] µιαρα Υ: µυ- 
σαρα Ν Ρ2| 14. ουν Υ Ν: δε Ρ2 Ορ | των δεκαδ. τε. Ν ΟΡ: των µη ερεων 

Ῥ2, αυτων Υ | εν τ. ιερω Υ Ν Ρ2: Σ ΟΡ | 19. του --- Όεου Υ Ορ (ἱοίς 

Ῥοί ΒίτοἩ Ιβέ Βο]τοῖο- οἆαι Ὠναοκ{ομ]εν {Ην ἄειδ. Μιηρατεϊ Α.Ε. οοᾶά. 

το]]. ρ. ΟΟΟΠΙΙ Ι8ββί ἵπ ἆατ Ὀουογδοίζαπρ ἆαβ Κορίβο]θ (πιίερε δίθΏπ παπά 

Ὀθπιθγ]κί ὁ απ Πίο): Ὢ» Ν Ρ2| 16. δεδεµ. Υ ΟΡ (υὐπσίμς εἰ {αεεπκ): 

Ν Ρ2 | 17. καταπεσοι Ν Ῥ2: --σει Ύ | του «1ιον. ν ΟΡ οἳ Τι: τουτο ΝΕ | 

18. ιερεις Υ Ορ οἵ Β: ως ουν ειδεν ο λαος το γεγονος εδραμον και (δρα- 

µοντες Ὦ2) ελυσαν τον Ιωαννην λεγοντες' λυσωµεν αυτον µηπως καθ 



ώς : καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Φορά, καὶ τούτοις 

ο δύο υἱοί: ὄνομα τῷ µείζονι ΡῬώξ, καὶ ὄνομα τοῦ νεωτέρου ΙΠο- 

ἀνὴρ ἐν τῇ ο άλρ ... μου η μην 

λύκαρπος. ὅ οὖν ἈΝοηειανὸς εἶχεν πεῖραν μαγικῆς κακοτοχνίας 
καὶ βιβλία πολλὰ ὑπὸ δαιμόνων κατεσκευασµένα. ὡς οὖν εἶδεν ὅ 

τὸν Ἰωάννην εὐξάμενον περὶ εῆς κατασεροφῆς τοῦ ἱεροῦ καὶ 

χαταπεσύντος εὐθέως καὶ Δανατώσαντος τοὺς δώδεκα ἱερεῖς, 

ἐλυπήφθη σφόδρα καὶ Φυμὸν δαιμονικὸν εἶχεν κατὰ Ἰωάννου. 
ὁ γὰρ πᾶς λαὸς ἔδραμεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ποφάμι 
κένησαν τὸν Ἰωάννην, λέγοντες αὐτῷ: µήποτε καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς 10. 

Μταράσηται, καὶ πυρίκαυστοι ωρεόμ καὶ σα ἔλυ- 

σαν τὸν Ἰωάννην καὶ ἐδιδάσκοντο ὑπ αὐτοῦ. ὁ οὖν Νοητια- 

νὸς λέγει τῷ Ἰωάννη: διδάσκαλε, ἰδοὺ πάντες ἀγαπῶσίν σε" 

Φεράπευσον οὖν πάντας, καὶ εἰ ἔστιν εὐθύτης ἓν τῇ καρδίᾳ 

ημων ευξηται (ευξ. κ. ημ. 3) πυρικαυστοι γενωµεδα (γινομ. 92) Ν Ρ21. 

Ἠ/εβεπί]ο 4λββείοο Ἠαῦθι Υ ΟΡ παεβ]ες Ρ. 129, 10. Ὑοη ἀϊθδοι αρᾶίοτη 
Βεεῖ]ε Ἰαί 1, α185ος ἆθπῃ, πας Ν Ρ2 Ἠϊθτ γογπθβσεποπηθη Ἠαῦθη, απο] 
που ἀθπ Γοἰσεπάει δαΐσ Ἠϊεετρεβίε]]ε: εἰ εἰαξίπι υεπεγιπέ αἲ «Ἰοαππεπα 
εἰ Ιἴνεγανεγιπέ α υἰπειίς εί τοφαδαπέ ειπε, εί εοπέίπµο «Ἰοαππες πιγγεχέ ᾱ 

εί εοερίέ ργαεάίεαγε ροριῖο. | Ί. τη πολει εκ. ἸΜυρ. Ἡ (αὔῦετ υρινουσα) πι 
ο Β πα. Τ, «ία οεἰνίίαίε) ννε]ολε ὈῬοῖάε ἀεπ Χαπιθη »: αυτη τη Μυρι- μις, 
γουση πολει Ν Ρ2 (υρεν.), ἵπ εἴυαίε Ἠεγίπιηκα ΟΡ | 39. Νοητιανος Ν 

Β ΟΡ: Ἀοτιανος Υ Ρ:. Νμείαπις Ἱ, | ον. τη γυν. Ν Ρ2 Β: το ον. της 

γυναιχος | «Φορα Υ Ν Ρ2 Β ΟΡ: Εοτα Ἱ,Ι και τουτοις {-- ησαν Ἐ2) 
'δ. υιοι Ν Ρ2: υπηρχον δε τουτοις υιοι δυο Ἡ, ἰς ἄπος Ἰανεναέ Πίος ΟΡ 

Ε [ 95. µειζονι ν Ν Β Ορ (4ἴεθετ Κεἰτί ἀῑε Β8ΐσο ἴθει ἀῑε Ὀεῖάεν Θδμπε π 

ππι) 1, ϱὸ 31ἱ68 ΥΟη µειζονι --- νέωτερου): ενι 2 | Ῥωξ ΝΒ: Ρεξ Υ Ρ3, 
1οα ΌΡ | ον. του νεωτ. Υ ΟΡ οἳ Β: τω ετερω Ν Β2 | 4. ουν Υ: δε Ν Ρ2 

ἒ, Σ Ορ Ιπειραν Υ εἲ Β Ορ παφίαε αγίεπι): ο» Ν, Εᾶς πειραν --- και 
αι Ῥ2 πὶο]ίς, 1, εἶπο Ἐτπεϊίοταπρ ; 5. και Υ Β Ορ Ι,: Σ Ν Ρ32| υπο Ν 
Ρ:Β Ορ (α ἄαεπιοπε): » Υ | χατεχευασµενα ΧΝ 2 (--ους): συντεδηµενα 

αυτω Ύ | 6 ευξαμενον Υ Ῥ2: προσευξαµενον Ν | περι Ν Ρ2 Ορ ῴτο): 

κατα Ύ Γιερου Ν Ρ2 ΟΡ: µιαρου Χ ΥΎ [Τ. καταπεσοντος --- Περεις Υ Ορ 

(αε ἐεπερίιπι εοπεἰάίδδε εἰ ἀιποδεείπι εαεεγᾶοίες εο οασι οεείξος ε55ε): των 

ὅωδεκα ιερων (80 Ἀ, µπερεων Ρ2) την απωλειαν Ν Ρ2 | 8. δαιμονιχον Ἡ 
Ρ3 Ορ: '» ΝΙειχεν Υ Ρ2: εσχεν Ν|9. λαος Ν Ρ:ο Χ Υ Ιποῖς β6ἴπθἙ 
ο γαρ νοτ]ετ | εδρ. και Υ Ν: » Ρ2 ΟΡ { Επεσεν Υ Β2: προσεπεσεν Ν | 

10. λεγοντες --- γενωµεδα (αῦΌθι καταρησεται Ἱ. γενομεθα) Υ ο Ορ (αἷ- 

εεθαπὲ πε Γογίε ποὺ πιαἰεαίσαί εἰ ἴφπε εοπιῦιγαπιιε) : ο» Ν Ρ2, που] 

πιθῃς -» Ἰ, 8 τοτπετ σα 198, 18 11. ελυσαν τ. Ιω. Υ Β2: ελ. αυτον Ν, 
αἆ «ολαππειι εοπβιπεγιωπέ Ορ | 19. ουν Υ Ρ2: δε Ν ΟΡ| Ιδ. αγαπωσιν 
Υ Ορ Τ.: αγαπωµεν Ν Ρ2 | 14. και Ύ οἳ ΟΡ (εξ οογᾷε γεσέι» εδἰο) : ον 
Ε2, αυ: [τεῖ Τ, 

ΑΔεία οαππ]ς. 9 
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σου, ποίησον τοὺς δώδεκα Ἱερεῖς ἀναστῆναι, τοὺς ἀποθανόντας 

ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τοῦ ἱεροῦ. ὅ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτόν" 
εἰ ἦσαν ἄξιοι τοῦ ἀναστῆναι, οὐκ ἂν ἀπέφνησκον τῇ πτώσει 
τοῦ ἱερεῦ. ὃ δὲ Νοητιανὸς εἶπεν' ἐγὼ δόξαν σοι περιποιῶν. 

ταῦτα φθέγγομαι πρός σε ἢ ἀνάστησον τοὺς ἱερεῖς, καγὼ 

πιστεύσω τῷ ἐσταυρωμένῳ, ἢ ἀνιστῶ αὐτούς, καὶ ἔση σὺ κακῇ 
τιµωρίᾳ ἐξερχόμενος τὸν βίον τοῦτον. καὶ ἔπὶ τῷ Λόγῳ τούτῳ 

ἐπορεύθη Νοητιανὸς καὶ περιῇλῷεν τὴν ἐρήμωσιν τοῦ ἱεροῦ καὶ 

δὲ /ἐπικλήσεως ἐποίησεν παρασεῆναι αυτῷ δώδεκα δαίμονας, 

τὰς µορφώσεις ἔχοντας τῶν ἱερέων, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς" 

θεῦτε ὀπίσω µου, ὅπως ποιήσωµεν κακῶς ὀλεσύθῆναι τὸν Ἰω- 

άννην. οἳ δὲ δαίμονες εἴπον πρὸς Νοητιανόν' οὐ δυνάµεθα 

ἐγγίσαι τῷ τόπῳ, ἓν ᾧ ἐστιν Ιωάννης, αλλ ἰδοὺ ἱσιάμεφα 

ὧδε, καὶ ἄγαγε τὸν ὄχλον ἐνταῦθα, καὶ ὀψονται καὶ πιστεύ- 

σουσιν, ὅτι ἡμεῖς ἐσμὲν οἱἳ Ἱερεῖς καὶ πορεύσονται καὶ Λιῷο- 

ῥολήσουσιν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔσται ἄτιμος ἐξερχόμενος τὸν 

βίον τοῦτον. καὶ ἐπείσφη ὁ Νοητιανὸς τοῖς Λύγοις τῶν ἆἄκα- 

Φάρτων δαιμόνων καὶ παραγίνεται πρὸς Ἰωάννην καὶ πρὺς τὸν 

ὄχλον τὸν περιεσιῶτα αὐτῷ καὶ ἔκραξε µεγάλῃ τῇ φωνῇ. ἄν- 

ὃρες αδελφοί, τί πλανᾶσθε ὑπὸ ἀνθρώπου ἐμπαίκτου καὶ λα- 

Λλοῦντος λόγους ἀνωφελεῖς, μηδὲν ἀγαθὸν δυναµένου ἡμῖν ποι- 

1. ποιησον Ὑ: και Χ Ν Ρ2 (0Ρ2) | αναστηναι Χ Ε2: αναστωσιν Υ | 
τους απο. --- ιέρου Ν ΟΡ: φιῦ ππογωί σιώὲ Ἰ,, ο» Ν ΕΣ 4. περιποίων 

Ρ2 Υ (ΒομτοϊθβοβΙθς περιποιω): περιποιουµενος Ν | δ. ερες Ν ΡΣ ΟΡ: 

δωδεκα Χ Υ ] καγω Υ 2 Ορ Ἱι: και πιστ. χαγω ΝΙ 6 πιστευσω Υ Ν 

ΟΡ Τ,: πιστευω Ῥ2 | αυτους Υ Ῥ2: -ἵ- εγω ΝΙ| εση συ Ν Ρ2 (4ϊ686ιν αθοι 

σοι ϱεβοἩτῖεῃθη): εσται σοι Υ | ἵΤ.επι τ. λ. τουτω Ν΄ Ορ 1, (1μἱ8 αἀἱσίίς)τ 

ευθεως Ρ», |» ΝΙ 8. περιηλθεν Πἱοι Ν Ῥ2: ΙΠίθΓ ἱερου Ύ Ι την ΝΕ” Ορ 
Τ: πασαν Χ Υ | 9. δαιµονας ---(ερεων Υ (486Υ εχοντα) Ἰ, εξ ΟΡ: πας ερεις 
Ν Ρ2 | 10. πρ. αυτους Ύ Ἱ,: αυτοις Ν Ρ2| 12. προς Ν. Υ Ορ: » Ν Ρ2 

1 δ] 19. εγχισαι Ν Ρ2 ΟΡ: στηναι εν Ν, πι ο6ο αἱῖο Παυβαγε Τι | Ιω. 

Ν Ῥὲιο Χἄ Υ | 14.ωδε Ν Ρ2: ενθαδε Ν | ενταυθα Πΐον Ν Ρ2: Ππίος 

Οχλον ΥΝ | πιστευσουσιν Ν Ῥ3 (--σωσιγ): πεισθησονται Ὑ | 185. ερεις Ν 

Ρ2 ΟΡ: ὅωδεκα Χ Υ | πορευσ. κ. λιθοβ. Ν Ἐ2: πορευθεντες λιδασωσιν 
Υ | 16, και εσται -- εξερχοµενος Ν Ῥ2 (ατιµως) ΟΡ (εί ἵπ 8ο επ ]ιας 
οἶία επί εγἰέ εοπαεπιπαίις): και εξερχεται Υ | ΙΤ. ακαδαρτων Υ ΟΡ: 

δ Ν ΡΣ | 18. προς τ. οχλ. Ν: τ. οχλ. Ν Ρὲ, οι πι άίπε Ορ | 

19. περιεστωτα Ὑ οἳ Τι (αἱ εἰγειηδέαπίε ἐγῦα): παρεστωτα Ν Ρ2 | 90 υπο 
Ν Ρ2: απο Ἡ | ανδρωπου Υ 2 ΟΡ Ἱ, (ιοπιύπεΒ Ίο): ΊἸωαννου Ν | 31 µη- 

δεν -- ποιησαι (α06ι δυναμενογν) Ὑ: µηδεν δυναµενου αγαθοποιησαι 3 

Ν (- ηµας), » ΟΡ, εἰ πι] Γασεγο ροβδιιέ 1. ᾽ 



:ἀνάσ ησον τοὺς ὄε αν . καὶ πιστεύσω τῷ ὧν «ελκονς ο. 
ἀνασεήσω. αὐτούς, καὶ ἐσῃ κακῶς ἐξερχόμενος τὸν βίον τοῦτον". - 

καὶ εἶπέν µοι, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἄξιοι τοῦ ζῆν. καὶ ἐπορεύθην 
ἐγὼ καὶ ἤγειρα αὐτούς, αλλὰ καὶ τὸ Ἱερὸν μέλλν ἐγείρει». »ῦν πρ: 

ος οὖν πάντες ἀκολουθήσατέ μοι; καὶ ὄψεσθε αὐτούς, καὶ οὕτω 
τὴν τιµωρίαν ἐπάγωμεν ἐπ) αὐτόν. µόνον δὲ οὗτος καὶ ὅ τού- 
του μαθητὴς µενέτωσαν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ἀκούσαντες δὲ 
πάντες περὶ τῶν ἱερέων ἠκολούθησαν τῷ Νοητιανῷ, µηκέτι 

προσέχοντες τῷ Ἰωάννη. καὶ ὡς ἤρχοντο εἰς τὸν τόπον, ἐδι- 
δάσκοντο ὑπὸ Νοητιανοῦ τὸ πῶς ἀπολέσωσιν τὸν Ἰωάννην. 

Λλαβὼν δὲ Ἰωάννης ἐμέ, δι ἄλλης ὁδοῦ παρεγενόµεβα πρῶτοι 
ἐπὲ τῷ πτώµατι τοῦ ἱεροῦ. καὶ ὡς εἶδον τὸν Ἰωάννην οἳ δαί- 
µονες, πρὸ τοῦ ἐγγέσαι αὐτὸν αὐτοῖς ἄφαντοι ἐγένοντο ἐκ τοῦ 
τύπου ἐκείνου. ἡμεῖς δὲ ἐκρύβημεν ἐν σπηλαίῳ ἐγγὺς τῆς ἐἔρη- 15 

µώσεως τοῦ Ἱεροῦ. ὥς δὲ ᾖλῷεν ὁ Νοητιανὸς καὶ πᾶς ὁ ὄχλος σα 
σὺν αὐτῷ, παρεκάλει τοὺς δαίμονας τοὺς Λεγομένους παρ αὐ- 

τοῦ Ἱερεῖς, καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις, καὶ κατεδα- 

1. ηκουσατε τ. λογ. Ν ΡΣ (Χ υμεις) ΟΡ: ο» Υ, ππρβεπαα Ἰ, | λεγων 

Υ Ορ (επι αωί): Σ Ν Ρ2| 9. η γνοτ αναστ. Ν Ρ2: Σ ΥΓ ερεις Ν Ρ2 

ΟΡ: πιογέκος ,, ὅωδεκα (ερεις Ὑ [ὅ. αυτους  Ρ2: -ἕ- εχω Ν[εση Υ νε 

-- συ Ν | 4. ειπεν µοι 1, (γεεροπᾶέ αιέενι πλ): ειπεν Ν Ρ3, ἀἰπεγιωξ 
Ορ | εισιν Υ Ρ2 1. ησαν Ν, εδὲ (οἶία ἀἰφπις) Ορ | 5. αλλα και Ν Ρ:: 

Ὅο. σαι βουλοµαι και Ἡ, εί αἰμᾶ (αλλο) εἰίαπι ΟΡ ! µελλω Ν Ρ2: ΣΥ [νυν ο τέ 

αν ουν παντες Ὑ Τ, (πµπο αμίεπι) Ορ (εγφο πΙΠΕ): παντες ουν Ν Ρ3 | 6. και κι 

οψεσόε (- σθαι) Ύ ΟΡ: οπως οψεσθε Ν Τ,, οψεσθαι Ρ2 | Τ. την Χ Ρ): 

ΣΥ | επαγ. επ) αυτον Ὑ: επαγαγωµεν αυτω Ν Ρ2 | µονον Ύ ΟΡ: µενετω 
Ν, µαινετω 3 Γτουτου Ὑ: αυτου ΝΕΡ2 | 8. µενετωσαν Υ Ορ (ὖα 6τ νοτηθε 

µονον Ἰαι): » Ν Ρ2, αὖθε µονοι Ἠϊπίετ τουτω | 9. παντες Ἡ εἲ Ἱ, 
(ἔωγνα): ο ΝΟΡ, και Ῥ3 Γιερεων Ν Ρ2 Ορ Τ,: ὅωδεκα Χ | µηκετι -- 

Ίωαννη Υ Ν Ρ2: γεἰσίο οαππε Ὦ, Σ Ορ | 10. και ως -- Νοητ. Ἡ: κ. 
ως απηρχοντο εδιδ. υπο Ν. Ν Ρ3, αἱ υἰᾷεγεπέ ὉΡρ, εἰ εοφἑαδαπὲε ἔαγναε 

Ε{ ΠΠ. το πως Υ Ρ2: πως Ν { απολ. τ. Ιω. Ν Υ Ρ2 ΟΡ: πο πιαῖε Ρεγ- 
. ἄεγεπέ Τ, | 19. δε Υ Ἡ: ουν Ν Ρ:, » ΟΡ | Ιω. εµε Υ Ν: εµε ὁ Ἰω. Ρ2 | 
ο δι αλλης οὗὅου Ν Ρ) ο: ΣΤ ΠΕ ἵδ.τωπτ. Ν βλ: τοπτωµα και 

ἄ ως Υ ΟΡ: ὡς δε Ν ΝΣ 1, | δαιμονες Ἡ Ρ3 Π,: δεκαδυο Χ Ν ΟΡ ] 14.αυτον 

αυτοις Ὑ: αυτοις Ν, αυτους Ῥ2 | αφαντοι Υ ΟΡ: εφυγον καιὐ Ν ΡΣ 

(12) | εκ τ. τοπου εκ. Ν Ρ2 Ορ: αὖ οσι]ί ποδίγἰς Ἡ, ον Υἱ 15. εγγυς 
- µεου Υ ορ]: ο» Ν Ρ2 | Ιδ.ως -- ο Υ: εἶθων δε Ν Ρ2 | και -- 
αυτω Υ: µετα του οχλου Ν Ρ: | Ιτ. παρεκαλει Ὑ: παρεκαλειτο Ν Ρ3 | 

τ. ὅαιμονας Υ Ρ2 Ορ 1: 2 ΝΙ αυτου Ν 2: αυτω Υ | Ι8. και ουκ ην 
ακρ. Ὑ: ουδε ακρ. Ν, ουτε αχρ. Ρ3 | ακροασις Ὑ Ν Ρ1: αποχρισις ΟΡ Τ, 
και κατεδ. Ὑ: (κατεδαπανατω (819) δε Ν 1. 

ορ 
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πανᾶτο ἤ διάνοια αὐτῶν ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ τῆς τῶν δαιμόνων 
ὁπτασίας. καὶ ἔμειναν ἓν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ απὸ ὥρας τετάρτης 
ο / / ς των, ΄ τσ ΄ ο. / 

ἕως ὥρας δεκάτης. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρός με’ ἀνάστα, τέκ- 
ῃ δ. λ}ς6 Ρ] ο) / 2 ον  Ψψὸ / Ν 

νον ρὀχορε, απέλΦωμεν» ἓν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ἤμεθα” μέλλει γὰρ 

ὁ ὄχλος απέρχεσθαι ἐκεῖ καὶ ἀναστάντες ἐπορεύθημεν ἓν 
ὸ. ο - / ς Φα 3 , ω ω 9 3 αὐτῷ τῷ τόπῳ. ὁ δὲ ὄχλος ἔπέστη τῷ Νοητιανῷ καὶ διελέγοντο 

λόγοις σκληροῖς πρὸς αὐτὸν Λλέγοντες' τί ἐποίησας ἡμᾶς απο- 

λέσαι τὰς ἐλπίδας ἡμῶν, φαντάσας ἡμᾶς καὶ χωρίσας ἀπὺ τοῦ 

διδασκάλου ἡμῶν, τοῦ δικαίου Ἰωάννου, καὶ ἐζήτουν ἐπιβαλεῖν 

αὐτῷ τὰς χεῖρας Λέγοντες' ὅτι Φανατώσομέν σε, καθὼς σὺ 

ἐπονηρεύσω ποιῆσαι τῷ ἡμῶν διδασκἁἀλῳ. τιγὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 

εἶπον' μὴ Φανατώσωμεν αὐτόν, αλλ απάγωµεν αὐτὸν πρὸς 
Ἰωάννην, καὺ τῇ γνώµη αὐτοῦ ἔπενέγκωμεν αὐτῷ τὴν κρίσιν. 

καὶ λαβόντες τὸν Νοητιανὸν ἤγαγον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ 

εἶπαν πρὸς αὐτόν" διδάσκαλε, τοῦτον εὔραμεν διαστρέφοντα 

τὴν ὁδὸν τῆς αληθείας, ἣν σὺ μόνος ὑπέδειξας ἡμῖν καλὴν καὶ 

εὐφεῖαν' καὶ ἐζήτησεν καὶ σὲ Φανατῶσαι καὶ ἡμᾶς ἀπολέσαι' 

κέλευσον οὖν ἡμῖν, ὅπως ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καθὼς ἠβουλήφη 

ποιῆσαι σοή. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' τέχνα, ἄφετε 

1. αυτων Ν ΡΣ (νοἵ η διανοια) ΌὉΡ: αυτου Ὑ, ᾱ. βαίᾳπ » Ἡ | προσδ. 
Ν Ρ2: καχη και µιαρα Χ Ν, )ιδίγαίαπι Ορ | 9. εµειναν Ν Ρ2: διεµει- 
γαν Ύ | εκεινω ν ΟΡ: » Ν ΡΣ | τεταρτης Ν Ρ2 Ορ: τριτης ΥἩ, α ΊιάΠΕ 

Τ, | 4. ηµεδα Ν Ρ2: ηµεν Ν | 5. εν αὐτω τ. τοπω Ν ΡΣ οί ο: Σν | 
6. τω Ν. Ν Ρ2: Ν. Υ | και διε -- τι Ν Ρ2: διαλεγοµενοι προς αυτον 

λογους σχληρους λεγοντες οτι Ἡ, αἰε] Ορ Κοῖπο Ἐχαρθ, νο αὐραι 1, | 

τ. ημας Υ: ηµιν Ν Ρ2 | απολεσαι Ῥ2: απολεσθαι Υ, απολυσαι Ν, ΓΓηδίγα- 

ές ϱ5 ΟΡ | 8. και χωρ. Υ ΡΣ ΟΡ: » ΝΙ| 9. Ιωάννου Ν Ρ2 0Ο: ΣΥ 

10. τας χειρας Ρ2 Υ (-- αυτων): χειρας Ν | οτι Υ: αρτι Ν, ο» Ρ3 | 9α- 

νατωσοµεν (Ρ6βΟΠΠΙΕΡΕΠ ---ωμεν) Υ Ορ: Φανατουμεν Ν ΡΣλ|συγ:. ΣΝ 
Τ3Σ1| 11. ποιησαι -- διδ. Ὑ: κατα του διδ. ημων Ν Ρ2 | 12. µη ὃ. αυτον 

Ν Ρ2 Ορ 1: ΣΥ | απαγωµεν Υ ἹΤ, ΟΡ: απενεγκωµεν ΝΕ2 | 18. Ιωαννην 

Υ ΟΡ Τι: τον διδασκαλον ημων Ν Ρ2 | αυτου Ν Ῥ2: του (8ἱ6) Υ | επενεγκ. 
αυ. (Εενενεγκ. 916 αυτω 2) την αρισιν ΝΕΡΣ ΟΡ: καταλειψωμεν αυτον Υ | 

14. τον Ν. Υ ΟΡ: αυτον Ν,. ο» Ρ: | ηγαγον Υ Ν: απηγαγον Ε2 | 15. ειπαν 
Υ: ειπον Ν ΡΣι προς αυτον Ὑ: αυτω Ρ2, » Ρ | ευραµεν Υ Ε2: ευροµεν 

Ν | 16. της αληδ. Υ Ἱω ημων νο τ. οὗὖον Ν, ο» Ρ2 Ορ | συ (ΕοδοΏτίεΏθν 

σοι) µονος Ἡ: '» Ν ΡΣ ΟΡ, ἆοηπ ᾳΑΠποη βαίσ » Ἰ, | υπεδειξας Υ Ρ2: 
᾿«επεδειξας Ν | ΙΤ. και εζ. και Υ Ορ (αἱ ἐε ἑπδιρεγ φιαεδίυϐ): εζητ. δε και 

Ν ΡΣ | και ημ. απ. Ν Ρ2: αἱ 08 ἀἱερεγφεγεπιω Ορ, ΣΥ 18. ημιν --- 
αυτον Ν΄: Ίμας αποκτειναι αυτον Ε2, ποὺ (ἰφίτιω" ϱγαεσίρε) εἰ ἐίιι 

ὑπέεν[ἰεἰειπιι Ορ, ο» Ν, ἀοι ἀαβίν παθη Ἠϊπίθι ποιησαι σοι | 19. προς 

αυτους Υ Ρ2 ΟΡ: 3» Ν|τεχγα Ν Ρ2 0: ΣΥ 



ν σχοτίαν ὑπάγειν εἰς τὸ σκότος, ὑμεῖς δὲ υἱοὶ φωτὸς ὄντες 
᾿πορεύεσθε πρὸς τὸ φῶς, καὶ σχοτία οὐ μὴ καταλάβη ὑμᾶς, ὅτι 

ἡ ἀλήψεια τοῦ Χριστοῦ ἐστιν ἐν ὑμῖν. καὶ οὐκ ἔασεν αυτοὺς 

ὁ Ἰωάννης Φανατῶσαι τὸν Νοητιανόν, πολλοὶ δὲ τοῦ ὄχλου 
παρεκάλουν τὸν ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ καὶ Φεοῦ: ἀξιοῦμέν ὃ 
σε, πάτερ, δὺς ἡμῖν τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. ὁ δὲ Ἰωάννης 

εἶπεν' ἀπέλθατε, τέχνα, ἐν εἰρήνη εἲς τοὺς οἴκους ἡμῶν, ὅτι 

πρὸς ἑσπέραν ἐστίν, καὶ τῇ ἕωφεν Λλήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ 
Φεοῦ. καὶ απἢῆλθον ἕκαστος εἰς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον' τῇ οὖν 

ἐπαύριον ἔρχονται πρὺς Ἰωάννην οἱ πλούσιοι αὐτῶν Λέγοντες' 10 

διδάσκαλε, ἀξιοῦμέν σε, δὺς ἡμῖν τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. ὃ 
οὖν Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἀκολουθήσατέ µοι ἓν τῷ το- 

ταμῷ, κακεῖ βαπτίσω ὑμᾶς. καὶ λαβὼν πάντας τοὺς πιστεύ- 

σαντας ἤγαγεν ἓν τῷ ποταμῷ καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς, ὥστε φῶ- 

τίσαι πάντας. ὁ οὖν Νοητιανὸς διὰ μαγικῆς κακοτεχνίας ἐποίη- 15 

σεν αἷμα τὸ ὕδωρ τοῦ ο ορνν, καὶ εἶδον ἅπαντες καὶ ἐξέστη- 

σαν. καὶ εἶπεν Ἰωάννης" κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ τοῦ Φεοῦ, ὃ 

τὰς καφαρὰς φύσεις ἐνφεὶς τοῖς ἀνθρώποις, αἀποκατάστησον 

τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ εἰς τὴν κατάστασιν τὴν δοφεῖσαν αὐτῷ 
παρὰ σοῦ, καὶ τὸν Νοητιανὸν πάταξον ἀορασίᾳ, ὥστε μὴ 20. 

1. την -- σκοτος Ἡ: την σκ.,εις τ. σχοτος απελθειν Ν, το σκοτος εν 

τη σχοτια απελθειν Ῥ2 ] 3. πορευεσθε (οἆετ --σθαι) Ὑ Ν: πορευθητε 

Ρ2 προς Ν Ρ”: εις Ὑ | καταλ. Υ Ορ Τ,: φόδαση Ν Ρ: | 8. εασεν Ν Ρ2: 

αφηχεν Ὑ ] αυτους Υ Β2: αυτοις Ν] 4. ὁ Ιω. Ν Ρ2: Ιω. Ύ ] του οχλου 

Υ Ἰ.: εξ αυτων Ν Ρ3, ετ ἐς φι εγαπέ ἐπ {11ο ἴοεο ΟΡ | 5. τ. απ. -- Όεου 

ο ΥΣ αροείοῖωπι Το, «οαππεπι Ορ. αυτον“Ν Ῥ3 | 6. πατερ ει Ὑ (0Ρ2): νος 

ο πξιουμεν Ν Ρ2 | ο δε Ιω. Ἠϊ Ζππι Σγνεϊεη σφραγιδα Ἰ. 11 Ν Ρ2 οεἲ Β 
- (Ρεῆαρε Ε, 5): ΣΥ 0ρΙ.. Ιαν σεῦε ἄεπ Τεχί πας) Ρ3, ἀῑε Ὑατίαηίθη 

ἵπ Ν αἰπά απελθετε . . µετ ειρήνης .. . δωρεαν του Χριστου . . . απηλ- 

Φεν . . . ΟΙκον αυτου . . . λεγοντες νοι πλουδῖοι (οὉ πλειστοι Τα ΕΠΠΕΠ- 

ἀἴτοῃ 2) | 19. ακολουΆησατε Ὑ: αχολουθητε Ἐ3, αχο]ουΆειτε Ν | 18. κακει 

Υ: και εχει Ν, και Ῥ’ | 14. ηγαγεν -- παντας Χ Ρ2 ΟΡ: και διδαξας 

εβαπτισεν εις το ονοµα του πατρος χαι του υιου χαι του αγιου πγευµα- 
τος Ἡ, ν]εᾶετ απάεις 1 | 10. ου» Υ Ορ: δε Ν Ρ3 Ἠ Ι. δια µαγιχηςχκακ. 

Ν Ρ2: µαγικη χκακοτεχνια Υ | 16. ειδον .- και : τδοντες Ν Ρ2 | απαντες 

Ύ Ρ2: παντες Ν | 17. και ειπεν Υ Ἱ,: ειπεν δε Ν ΡΣ Ορ | 18. τας κ. 

Φφυσεις Υ Ν ΡΣ 1: παέπγαπι πµιπάαπι Ορ | ενγθεις ΝΥ: διενδεις Ῥ2 [τοις 

αν. Υ: λοπιπέ ΟΡ οξ 1,, πασιν ανΏ. Ν Ρ2| 18. του ποτ. ὓ Ν Ἰ,: τουτο 

Ρ2 Ορ | καταστασιν Υ (0Ρ2): φυσιν Ν Ρ”, παέπγαιι εἰ εοπαξίοπεηι Ἰ, | 

την δοῦ. --- σου Υ Ῥ2 Ορ ἹΠ,: αυτου Ν | 20. παταξον: Ἰήει επἀϊρί ΟΡ | 
αορασια Υ Ρ). Χ εν Ν 
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ο  - 

δύνασθαι αὐτὸν ἓκ τόπου εἲς τόπον μετελθεῖν. καὶ εὐθέως ἐπὶ 

τῷ ᾿λόγῳ Ἰωάννου ἑκαφθάρώθη τὸ ὕδωρ, καὶ ὁ Νοητιανὺς ἔμεινεν ο οσα ϱνη ϱ, η ὃς ἔμειν 
ἐν -- , / 9 ια ΄ 3 / ’ 
ἐπὸ τοῦ τόπου τυφλός, καὶ πάλι) διδάξας Ιωάννης πάντας 

τοὺς πιστεύοντας ἐβάπτισεν αὐτούς. ἦσαν δὲ οἳ φωτισθέντες 
3 νὰ ς / 3 1’ Δ 3 Ν / ς Ν 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἂἄνδρες τὸν αριθμὸν διακόσιοι. ὁ οδὲ 
Νοητιανὸς ἔκραξεν µεγάλη τῇ φωνῇ λέγων' ἐλέησόν µε, ἀπό- 

στολε τοῦ εὐλογημένου Φεοῦ, καὶ ποίησόν µε ἀναβλέψαι καὶ 

δός μοι τὴν ἐν ΧἈρισίιῷ σφραγῖδα. καὶ κρατήσας ὃ Ἰωάννης 

σὸν Νοητιανὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἀπήγαγεν ἐπὶ τὸ ὕδωρ τοῦ 
- 9 / υ) 9 3 9 9 9 ς - 9 

ποταμοῦ καὶ διδάξας αὐτὸν τὰ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ 
ς / β] ’ ος Π 9 δν] ω Π ” 

ἁγίου πνεύματος ἐβάπτισεν αυτόν, καὶ εὐθέως ἠνεῴχφησαν 
ὼ - ς ώὝ 9 3 / ω ΔΝ .) ΄ 

αὐτοῦ οἱ ὀφῶαλμοί, καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς Ἰωάννου 

ἀπήγαγεν ἡμᾶς ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ἦσαν δὲ ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
εἶδωλα πολλά: ὡς οὖν εἰσῆλοεν ὁ Ἰωάννης, εὐθέως ἔπεσαν καὶ 

συνετρίβησαν καὶ ἐλεπτύνθησαν ὡσεὶ χνοῦς. καὶ ὥς εἶδεν Νοη- 
τιανὸς καὶ τοῦτο τὸ Φαῦμα καὶ τὼ εἴδωλα οὕτως γενόµενα, 

πλειόνως ἐπίστευσεν τῷ Ἀριστῷ. ἰδοῦσα δὲ ἤ γυνὴ αὐτοῦ καὶ 

οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν καὶ ἐβαπτίσθησαν ὑπὸ 
3 4 ω ς κ ) ω 3 . .) κ) -” 
Ἰωάννου καὶ πᾶς ὃ οἴκος αὐτοῦ. ἐμείναμεν δὲ παρ αὐτῷ 

1. τοπον Υ Ῥ2: ετερον Χ ΝΙ 92. εκαθαρθη Υ: εκαθερισθη 2, εκα- 

Φαρισθησαν Ν | το υδ. Υ Ἡι τα υδατα Ν Ρ3 δ. Ιω Υ ο]: ολ Ν Ρ2| 

παντας -- αυτους Υ Ν οἳ Τ,: αυτους εβαπτ. Ρ2(Ν Ρ2.-Ε εις ονομα π. 4. 

υ. κ. αγ. πγ.) | 5. εν τ. η: εκ. Υ Ἡ: ΣΝ ΡΣ|τ. αριθμ. ὓ: ωσει Ν, 

Ε2Τ,| δε Ν Ρ2 Τι: ουν Ν 16. τη ει Υ΄ Ρ2: νου µεγ. Ν] με Ν ΡΣ (ανα- 
βλεψειγ): µοι Υ | 8. ο Ἰω. τ. Νο. Ὑ: αυτον Ἰω. Ν ΡΣ| 9. απηγ; Υ Ν 

(4- αυτον): Ίγαγεν αυτον 2 | επι Υ Ῥ2: εις Ν] του ποταµου Ὑ οἳ Τ: 

ὸ Ν Ρ2| 10. αυτον τα Ὑ: τα Ρ2, αυτον Ν | 11. ἠνεωχὺ.  Β2: ανεωχὸ. 

Ν | 19. επιλ. τ. χ. Ιω: Ὑ:ϊ Λαβομεγος του Ἰω. Ρ2 Ν (τον Ιωαννην) | 19.εν 

τω οικω Ὑ: εις τὸν οικον Ν ῬΣ | ησαν -- πολλα Ν Ρ2 {εις τον οικον) 

ο, { πολλα) Ἑ (ησαν δε εχει ειδ. εστηκοτα πολλα): ην δε εκει εἰδ. 

πολλα εχων Υ | 14. εισηλόεν Υ Ρ2 Β: ηλθεν ΝΙ/Ι ο [ως Ν ΡΣ(5 ο) Β 

"χ.ο αποστολος του Χρ. Υ | επεσαν Υ Ν Ρ3 πι2: επεσον ο πα .. 3. συ- 
γετρ. Υ οἳ Ὦς 2 ΝΡ2ΕΒ 10. ὠσει χνους Υ ος, (ρΐυίς χους): Σ Ν 2 

Ῥ | αχ. ως ειδ. Υ παὶ π1Σ: ως ουν ιδεν ῬΣ, ιδων δε Ν,΄ τουτο άν εὔεα- 

σατο ο | 16. και τουτο--- γενομενα-β τάυτα ουτως ΄γεγοµοτα πιὶ, 

ΏΙΥ ΄ταυτα Ν Ρ3 πι», τπουτο ο (8. νους), φμοᾷ Το, | 1. πλειονως Υ: 
περισσοτερως Ν Ρ2 Β| ΧρισιωΥ Ρ2Β 1: θεω Ν| 18. οι υιοι Ἡ Ἡτο 

υιος Ν Ρ3. οἱ δυο Όιοι Β | και αυ. ἐπ. Υ: ταυτα επ. Ρ2Ν (-- και αυτοι), 

πιστευσάντες Ο9Ἠπο {0ἱ6. και Β | κ. πας ο οι. αυ. Υ Ι, (είνα νοιπε): 
δρ Ν ΡΣ Β| 19. εµειν. --- δεκα Υ 1 Β {(-- αγαλλίωμενοι ο αλ νόοςς 
Π]] επι τη χαριτι του κυριου): » Ν Ρ2 



| µενος αὐτοῖς, τος ἀπὸ τῆς πόλεως ωκόης καὶ μα 
Ὁ ρεύθηµεν ἐν Κάρῳ τῇ πύόλει ἀπὸ σημείων δεκατριῶν Μυρινού- 

σης. καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἐν τῇ πόλει, ὑπήντησεν ἡμῖν. ἀνὴο 

σώφρων, Ἰουδαῖος ἀνόματι Φαΐστος, καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς ἓν δ 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐδίδαξεν ἅπαντας, καὶ ἐβαπτίσθησαν παρ 

αὐτοῦ. καὶ ἴμεδα παρ αὐτῷ ἕως χρόνου ἵ ἱκανοῦ. 
“Αδοχθένεως, δὲ τοῦ ἡγεμόνος τῆς νήσου ἐπέστη τις ἀνθύ- Ἱ 

πατος τῇ νήσῳ ὀνόματι ἨΜακοῖνος, Ἕλλην καὶ ὠμύτατος α. 
ἄσπ]λαγχνος περὶ τοὺς Φμονοκρύς ἐξηλδεν οὖν οὗτος εἰς ω 

- ἐπίσκεψιν τῶν Λοιπῶν πόλεων" ην γὰρ ἡ κατοίκησις αὐτοῦ ἓν : 
. Φορᾷ τῇ πόλει. ἔρχεται οὖν ἐν Κάρῳ τῇ πόλει. ἦν δέ τις 

ο ἐκεῖ γυνὴ πλούτῳ πολλῷ περικεκοσµηµένη: αὕτη ἦν χήρα, καὶ 

ὄνομα αὐτῇ Προκλιανή. καὶ ἦν αὐτῇ υἱὸς ἐτῶν εἴκοσι τεσσά- 
.. 

1. ἵκανως : » Ν Ρ3, 4ἱς απἆετῃ πὶςμέ νετρ]εῖεμθας | συνταξαµενος 
Ρ1: --.νοις Ἡ, --νοι Ν | 9. αυτοις Ἡ: αυτους Ν, ο» Ρ2 | εξηλθαµεν Υ Ρ3: 

--ὤομεν Νοπι', --θεν πιΣ. Μι ἆεπ ἨΓοτίεη εξηλΦοµεν απο τ. πολεως ΊΜυρ. 
απ Ρ5 τα. Ἁλη]εὮ πι" πι]θᾶοτ εἶπ 5. οὗειπ σα Ρ. 125, 141 ππᾶ Απιρηι. 
Ῥ. 51 ! 39. ἸΜυριν. -- Ἰυριν. 1. 9 Ν Ρ2 Ρ3 (- ως Ἠπίεογ πολει) εξ Β 1, 

ϱ-- υεῖᾷε Ναπιεπ): Πησ µιλια δεχα τρια Ὑ | 4. εισελθοντων ημων Ὑ Ρ2 
Ρ5: εισελδοντες Ν | υπηντ. Υ Ρ2: απηντ. Χ Ρ5 | 5. εισηγαγεν Υ: εισηνεγ- 

χεν Ν Ρ' Ρ2 {: εν τω οιχω Υ Χ: εις τον σικον Ῥ3 Ρ3 | 6. απαντας Ἡ: 

παντας Ῥ3, Ίωαγγνης {-- απαντας 2] τους εν τω οιχω (-- αυτου Ρ3) Ν 

Ῥ3 | εβαπτισθησαν Υ Β2 Ρ3: εβαπτισεν Ν | παρ αυτου Υ: υπ αυτου 3, 
4 Ν Ρ3 7. ηµεδα Ν Ρ2 Ρ): ηµεν Υ παρ αυτω Ὑ (Εε8εΒΤ. αυτου} Ρ3 

8 ου μετ αυτου Ἠϊηίθς χρονου Ν Ιικανου Υ εξ Ὦ (ίκανον ΧΡΟΥΟΝ, ἈπάθΙΒ 

το8{6Ι ΗΕ ἵπ πι}: ο» ΝΡ2ΡΣ | 8. διαδεχθ.: ὃς περι Προκχλιανης και Σωσι- 
τρ υ (-- του υιου αυτης ϱ) πι ο, περι Σωσιπατρου και Προκλ, της 

αυτου µητρος τηΣ (8. ἄθες ἀεδδεπ Οτάππησ τα Ρ. 116, 16). ἨΗϊπέες διαδεχῦ. 
3 δε Ἰδε ἵπ Ρ5 ποπὶρίεη οἶπ Βαέε απβρεί(αἰ]οι ϱ. ΕἰπΙ. | 8. τη νησω .- 
-. (Ρεβε]τ. σσω): εν Χ Ν., της-ησου Υ, των κυχλαδων (νησων -ἕ- ϱ) πα! 

ο ος ορ πὸ] Μακρ. Ν Ρ2 Β: Καρινος Ἡ | και νος ωµοτ. Υ Ρ: ΣΝΒΙΙ 
αν πε ασπλ. Υ Ν Ρ2 ο πιΣ (ὸ και): απανθθώπος τε Χ πι | 10.πειν 

-- Β: εις Ν Ρ2] ουτος Ὑ: ο Μακρινος Ν Ρ3, Σ ΒΙ 11. ην -- αυτου Ὑτ η. 
ο. αρ. κατ. αυ. ην Ν Ρ2 | . Ἄορα Α. οὔεα Ρ. 7, 1: Φδορα Ν Ρ”, ἀεπ 
. δα τ» ΕΒ, νίθὶ πιθῖτ Αι εται -- πολει Ν Ρ3: η]δεν ουν χαι εν 

Γ΄ «Καρω Β, ο» Υ {ην .. γυνη Υ Β (εχεισε) -- ἐν δε τη πολει εκεινη ην τις 

Ἆ Ὕψυνη ΝΡ2 (τις) ο πι 13. πλου. π. περικ. Ὑ: πλουτω χοµωσα πολλω 

Ἆ τὰ, πλουσια Ν Ἰ, πλουσια σφοδῥα Ρ3 ο παῖ | αυτη Ὑ: και Χ ΝΒ, δε 
-- Ῥὰχ][.κ. ονομα Ὑ Ῥ2: κ. το ον. Ἀς ον. δε Β| 14. ἆ. οἴδίθ αυτη Υ Β: 

Ίαυτης Ν Ρ2 | Προκλ.: Ῥγοάίαπα Πε { και --- ὕιος Ὑ: ειχεν δε υιον ρα) 
γενη ωσει Ν Ρ2 ςΣ ωσει) οἳ Ι,, υπηρχε δε αυτη υιος Β. 

ον 8 
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ρων ὀνόματι Σωσίπατρος, εὔμορφος ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν» ἂν- 
Φρώπων τῇ ἔξωψεν µορφῇ, τῇ δὲ ἔσω ἐσφήσει εἶχεν τὴν σω- 
φροσύνην τοῦ Ἰωσήφ. ἢ οὖν Προκλιανή, ἤ µήτηρ αὐτοῦ, κεν- 

τηὠφεῖσα τῇ διανοίᾳ ἓξ ὑποφθέσεως δαίµονος ἀκαθάρτου εἲς 
ἐπιθυμίαν τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ ἤγετο, διωκοµένη ὑπὸ Λλογισμοῦ 
διαβολικοῦ καὶ λέγει πρὸς τὸν ἑαυτῆς υἱόν' τέκνον Σωσίπατρε, 

ἔστιν ἡμῖν χρήματα καὶ ἀγαφθὰ πολλά φάγωµεν καὶ πίώμεν 

καὶ εὐφρανθῶμε», καὶ μὴ ἔστω σοι ξένη γυνή, µήτε ἐγὼ στε- 

ϱη9ῶ σου ἰδοὺ γὰρ γηραλέα οὐκ εἰμί, ἀλλὼ καὶ νεωτέρα καὶ 

εὔμορφος. ἔσομαί σοι ἀντὲὶ γυναικός, καὶ αὐτὸς ἐμοὶ αντὶ ἂν- 
δρός, καὶ μὴ ἐάσης εἰς τὸν οἶκον ἡμῶν εἰσελθεῖν ἄνδρα ξένον. 

καὶ ἔσομαί σε ἀποκωλύουσα απὺ πάσης γυναικός. ὃ οὖν Ἰω- 

ἄννης ἦν ἓν δηµοσίῳ τόπῳ τῆς πόλεως διδάσκων, καὶ συνήχ- 

Φησαν ὄχλοι πολλοὶ περὶ αὐτόν, ἠλῷεν δὲ καὶ Σωσίπατρος καὶ 

ἤκουεν τοῦ Ἰωάννου διδάσκοντος' μετὰ οὖν τῶν παραπτῶ- 

1. Σωσιπατρος Ἡ: --ον Ν Ρ», Σον. Σωσ. Β | ευµορφος -- µορφή 
Ύ Ρ2 (ευµορφον .. . εξω . «)! υπηρχεν δε ουτος ευµορφωτατος πανυ 

Ν, ευµορφοτ. πανυ ΥΟΙ ὡς ετων, Ἠ8Ο] τεσσαρων αὖθι κατα δε την του 

σωµατος και της Ψυχης Φιαθεσιν του χαλλους καιτης ευπρεπειας ετυγχαγε 

του δικαιου (χαι σωφρογος -ἵ- ο πι) Ιωσηφ οµοιος Ὦ | 2. τη δε -- ἴΙωσηφ 

Υ (Ρ6β6Ἡν. τη σωφροσυνη) οἳ Β (8 νοτποτ) Τ, (εεᾶ οαδαξὶς απιαίογεπι 

αἱ ἐὑπιδαίογεπι οοπέἰπεπέίαε «Ἰοδερλ): ο» ΝΕΡΣ | 8 ουν Υ ΝΕ: δε Ρ3| 

η µητ. αυ. Ύ Τι Ἑ (2Σωσιπατρου): » Ν Ρ2 | κεντηθεισα πο] Ὑ (κεν- 

τισθησα): εκεντηθη Ν Ρ2 πι}, ραπ7 ΑΠἀΘΙΒ ο πιὶ | 4. τη διανοια ν Ρ3: 

την διανοιαν Ν πι | εξ -- ακαθαρτου Υ: εξ υποβολης δαιμογικης Ὦ (δαι- 

µονων πι2), υπο πγευµατος ακαῦ. Ν Ρ» (ὅαιμονος) | ὅ. εαυτης Υ Β: 

ταυτης 2, αυτης Ἠ]πίθυ υιον Ν | Μγετο -- υιον Υ οἳ Ἑ (και ηγετο 

φλεγοµενη και διελκοµενη τω [τοιουτω -ἵ- ο ΠΠ] δαιμογιώωδει λογισµμω 

[--µου παὶ Π12] εν µια ουν των ηµερων απαναισχυγτησασα λεγει προς αυτον): 

η και ειπεν προς αυτον Ν Ρ2 οἳ Τ, | 7Τ. χρηματα -- πολλα Ρ3 ο πῇ: 

«- πολλα ἨΠ8ΟἈ χρηµ. Χ, πΙΣ αγαθα Ν, που απἆθτβ 1, 1η 1. και πι. και 

ευφ. Ν Ρ2 1, πι πιΣ: πι. ευφ. Ὑ, ΠΠ και ευφ. ο | δ. ξενη Υ ΝΒ: χρηµα 

η κ 2, 8ΕΗΥ {Τοί Ὦ| µητε -- σου Υ:ι ΣΝΡ2ΣΒΙ 9.7αρΥ Β: ΣΝ 

Ῥ2 Τ, | γηραλεα πιῖ: --λαια Υ Ε2 ο, --λια Ν, --λεος πι | 10. ευµορφος 

Υ ἙὮ Τι: ευµορφωτατη Ν ΡΣ|σοι Υ Ἡ: ουν -ἵ- Ν Ρ2,ουν Χἄ Β| και -- 

ανδρος Ν Β Τ,: Σ Υ, ἃ]]66 Οἱ ὁ ουν Ἱ. 12 Σ ΡΣΙ ΠΤΙ. και µη --- ξενον 

Ψ Β (8ρ6ί µητε συ βίαῦί µη) Ὦ: ο Ν Ρ3 | Ι2. και εσ. -- γυναικος Ν: 

χαι παλιν εγω σε αποκωλυσω απο πασης {-- αλλης πι!) γυ»ν. Ὦ ο 1, 

σλν Ρ2 1 185. εν ὃ. τοπω Υ Β (θτίρεηπβ αὈγγείοπεπά): επι δηµοσιου 

τοπου Ν Ρ2| 18. ηκουεν Β2: --σεν Υ ΝΙ| τ Ιω. διδ, Ὑ: αυτου Ν ΡΣ | 

µετα ουν τ. παραπτωµεγων (νοη παραπτωβ) -- λεγοντων Ὑ: ταραττοµε- 

γων δε των ανδρων κατα Ιωαγνου χαι Λεγογτων Ν Ρ2 (λαλουγτων), Ἀ3δ 

ῬΒ Τ, πι πὶοΠίβ σι ϱ6γ/ηπθη 



μένων παρὰ Ἰωάννου ἦν ἑστὼς ὁ Σωσίπατρος, καὶ ὡς ἤκουσεν 
:: αὐτῶν λεγόντων ' ὅτι φαῦλός ἐστιν καὶ πάντα τὰ λεγόμενα παρ 

-- 

αὐτοῦ πονηρά εἶσιν, μετῆλθεν ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ ἦν ἑστώς, 

καὶ ἡλθεν ἐγγὺς τοῦ Ἰωάννου. ὁ δὲ Ἰωάννης ἔγνω τὸν πονηρό- 
τατον δαέµονα, τὸν ἐπὶ καταστροφῇ τοῦ νεωτέρου διεγείραντα ὃ 

τὴν αὐτοῦ μητέρα, καὶ ἀποβλεψάμενος ᾿Ιωάννης εἶπεν τῷ Σωσι- 

πάτρῳ' Σωσίπατρε. ὁ δὲ εἶπεν" τί ἐστιν, διδάσκαλε; ὁ δὲ ᾽Ιω- 

άννης πρὸς αὐτόν ἔχω σοέ τι εἰπεῖν. ὁ δὲ Σωσίπατρος" εἰπέ, 

Ὁ.. διδάσκαλε ὁ δὲ Ιωάννης εἶπεν γυνή τις ἦν ἐν πόλει τινὶ καὶ 

ὑπῆρχεν αὐτῇ υἱὸς νεώτερος µονογενής, καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυ- 10 
ναικὺς Απάτη, τὸ δὲ ὄνομα τοῦ υἱοῦ Μὴ ἁπατώμενος. οὗτοι 

ἦσαν πλούσιοι σφόδρα" εἷς δέ τις κάκιστος ἐχθρὺς ἐφφόνησεν 

τούτοις καὶ ὑπέβαλεν τῇ ᾿πάτῃη, τῇ μητρὶ τοῦ Μὴ απατωµένου, 

απατῆσαι καὶ Φανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς. ἤ δὲ ᾽πάτη ἦπα- 

τᾶτο, ὁ δὲ Μὴ ἀπατώμενος οὐκ ἠπατᾶτο. ἐπὲ πολὺν δὲ χρό- 15 
νον ἐνοχλήσασα ἡ Απάτη τῷ υἱῷ αὐτῆς, πολὺ ἑαυτὴν κατα- 

δαπανήσασα τῇ ἐπιθυμίᾳ ὕστερον εἰς θάνατον παρέδωκεν τὸν 

9. παντα τ. λεγ. Ὑ: τα λαλουµενα Ν ΡΣ/| 8. εισιν : » Ν Ρ2 Ι απο 
Ύ Ῥ2: εκ [του Υ Β (νοτθτ πλησιον): Σ Ν Ρ2|4. δε Υ ΡΣ: ουν Ν | 

π. πονηροτατον -- µητερα Ν 2 (4ἴ88ετ ααταστροφην τ. διεγειροντα Ἡ. 

εαυτης): τον φδονον ον επι τη καταστροφή ηγειρεν ο εχΏρος του γεω- 
τερου την τουτου µητερα Ὑ πο παλτδεβμεϊπ]ε σπεῖ Βᾶ:σθ ἀπτεῃ ΑπδίαΙΙ 
οἰπῖσει Ποτίε τα εἴπειπι πεποτάεπ αἶπά ο{Τ,, την επι τω γεω παγιδα του 

Φαεμονος πι | 6. και αποβλ. Ἡ Ῥ2: κατ αυτου χαι αποχ]εφαµεγος Ν | 

Ίω -- Ἑωσιπατρω ΥΝ: αυτον ειπεν Ν Ρ2 (ἀϊεδειτ αὓετ 2ηεἴπιαὶ Σωσι- 

πατρε, 50 αποῦ Τ) | Τ. ο δε Ιω πρ. αυτον Ν ΡΣ (Σπορ. αυ.) αἳ 1, Β: 
-χαι ειπεν αυτω Υ [ δ. εχω -- ειπεν ΝΡΣΡΒ: ΥΠ ο δε Σω. -- Ιω. 

ειπεν Ρ) ο Ρ.  ΥΝΤ | 9. ην -- υπηρχεν Ν Ρ2 Β (αυτη νοτ υπηρ.): 

εν τινι πολει υπηρχεν και ην Υ | 10.της γυν. Υ ο π': αυτης Ν 3 πιΣ | 

«11. το δε Υ Ρ2 Β: καιτο Ν[ υιου Υ Β2: αυτης -- Ν Β|Ι 19. πλουσιοι 
σφοδρα Ὑ Ἡ: πλ]ουτω πολλω κεκοσµηµενοι Ν Ρ2, Σ Β | εις -- εχΏρος 

Ύ: κακ. δε εχδ. 32, εχὺδ. δε κακ. Ν Β (-- τις πας] δε] {| 19. τουτοις Ἡ: 

ο» Ν Ρ2 | υπεβ. ΡΣ: υπερβ. πι», επεᾷ Ν. ενεβ. Β, εβαλεν Υ | τη 4π. -- 

απατωμ. Ρ: Ν (-- τουτεστιν πε] ἁπατη): ΠΠ τη µητρε αυτου Υ., ΠΙΓ 
τη ἀπ. Β | 14. απατησαι Ν Ρ: Β πι: Χ του Υ { και -- αυτης Υ Ν Ρ: 

πι’: τον µη απατωµενον Β{ η δε Υ Ῥ2: και η μεν Ν ΒΙ 15. η απατ. 

Β: απατωµενος Υ. |» Ν Ρ2 πι } πολυν Ν: πολλυν Υ. πολυ ΓΡ | 

16. ενοχλησασα Ὑ Ῥ2 Β: οχ]ησασα ΝΙ η απ. Ν Ρ: Β: Σ Υ Ι πολυ -- 

καταδ. ὙἩ: και πολυ του εχβρου καταδαπανησαντος αυτην Ν Ρ3] 

17. υστερον --- παρεδωκεν Υ οἵ Τ, (μέ πιογέί οε[εί επι ἐγαᾶεγε): εις 8αν. 
λοιπον ηγαγεν Ῥ3 Ν (ηγεν), εις κριμα Φανατου τουτον εγεβαλεν Β (9αν. 

-εβαλεν πι) τον ν Ρ: ΣΝ 
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ο ον αῖ τα. 

υἱὸν αὐτῆς Ἀαὶ τῷ ἀγχιστεῖ τοῦτον διέβαλεν ἡ Απάτη ὡς ἆπα- 
τηθέντα. ὁ δὲ ἀγχιστεὺς ἐκέλευσεν τὸν Μὴ ἀπατώμενον ὡς 

ἀπατηθέντα Φηριομαχῆσαι. ἡ δὲ ἄνωφεν δίκη τὸν καθαρὸν 

ἐκαφάρισεν καὶ τὸν σκοτείνὸν καὶ ῥυπαρὸν ἐζόφωσεν. τίνα 
οὖν, Σωσίπατρε, ἄξιον ἐπαινέσαι, τὸν υἱὸν ἢ τὴν μητέρα; ὁ 

δὲ Σωσίπατρος, ὥσπερ γῇ διψῶσα δεχοµένη ὑετὸν ἐπιτήδεια 

γίνείαι πρὸς καρποφορίαν, οὕτως καὶ οὗτος τοὺς λόγους ]ω- 

ἄννου ἐδέξατο εἷς ἑαυτὸν καὶ εἲς τν ἑαυτοῦ μητέρα καὶ εἶπεν ' 

ἄξιον ἐπαινέσαι τὸν υἱὸν καὶ πομπεῦσαι τὴν μητέρα. ὅ δὲ 

Ἰωάννης εἶπεν' βάδιζε, τέκνον, ὑγιαίνων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ 

πρόςσχες τῇ σῇ μητρὶ ὡς µητρέ, καὶ μὴ απατηθήσει, καὶ ἡ 

ἀνωύεν δίκη ἀντιλήψεταί σου. καὶ ὁ Σωὠσήπατρος ἔπεσεν ἐπὶ 

πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν τῷ Ἰωάνμη Λέγων' κύριε, 

εἴ εἰμὶ ἄξιος, ἀκολούθησον τῷ δούλφῳ σου καὶ εἴσελθε ἓν τῷ 

ὀϊκῳ ΄µου, καὶ παραθήσει ὃ δοῦλός σου ἄρτον καὶ φαγώμεθδα, 

καὶ ὕδωρ καὶ πίωµεν, καὶ ἔσται ὃ οἶκος τοῦ δούλου σου εὐλο- 
γηµένος. ὃ δὲ Ἰωάννης ἠκολούθφησεν τῷ Σωσιπάτρῳ, καὶ εἴσελ- 

1. αγχιστει Ν ΕΣ (- τη) Β (ο, ---τη μα!» π2): -Επαυτης ἠγεµονι 

πηὸ, αρχοντι Υ. αριᾷ ὑιαίσεπι Ἡι, ἀῑεδε]θεπ Ὑατίαπίοη 1.9 | π 4πΠ. ως 

απατηὺ.. Ν Ρ3 Τή ως απατηύ νου διεβ. Β, ο» Ν | 9. τον --- απατηθεντα Ν 

οἱ ΡΣ ἆθι απ ἆάδ νοινῖσο απατηδ. βο{οτέ Θηριοµμαχησαι ΔΠΒΕΙΗΙΘβΒί: αφρο- 
γως τον µη απατηῦ. Ἑ, τουτον Υ | 5. τον: παν Υ Πεν πα. Ἱ. 4 το | 4. και 

ϱυπαρον Υ ΡΕ: ΞΝΒΙ 5. Σωσ.Πϊθς ΝΡ2Β(Χ ὠ) πι»: Ἠπίου επαιν. Υ | αξιον: 

ΠΗΥ Ν -ἵ- εστιν | επαιγεσαι: πΙΓ Ύ. ---εσω | 6. επιτηδεια -- καρποφ. Ν Ρ2 

πηδι εις παραστασιν καρπων Υ, γεᾷᾶεπς “Όεγεην γιοι Ἡ, Σ Β | Τ. και 

ουτος Ν πιδ: και αυτος Ῥλ, ο» Υ Β | 8. και εις -- µητερα Υ οἳ Ὦ (και 

την τδιαν µήτ..νοΥ εδεξατο): ο ΝΕ2, 80 αιιο]Ὦ Τν πο]σῖαεχ. Εν εις εαυτον 

έῆπο | ειπεν: πι Ύ Ἡ προς Ιωαννην | 9 αξιον Υ Ρ2 Β: Ν Σς΄αληθως, 

ν]ο]]οίο]λέ Ζ1-ειπεν βεΏΌβ, ὶθ ιηῦ ορθως απεκριθη | ποµπευσαι δομγοῖρο 

10] παςὮ Ύ΄ (πομπεψαι) εί Ὦμοβηρο 1900: αποπεµψασθαι Ν Ρ2 Β, επι- 

᾽μεμψασύαι πιὸ, σαζρανὶ | µητερα Ν Ρ2 πι Ἡ: εαυτου Χ Υ, τουτου 
Ὦ |. 10..βαδ. τ. υ}. Ν ΡΣ (0 τεκνον) ΠΣ (ουν νοι υγ. Ἡ. τεκνον Ππίθυ 

σου) Ἱ, (υαᾶε ἐφίων Πἱ πι καἴυις): απελθε Υ | 11. προςσχες Υ Ρ2 πιὶ 

“(40θ6γ 8ἱἱ6 Ρ65ΕΗΥ. προσχ.): προσεχε Ν ο πα πι] ση µ. Υ Ρ2 Β: µ. ση 

ΞΙΝ, µ. σου πΙδ ως µητρι Β. 1: ὥς µητερα Ὑ, ως απατη Ν Ρ3 πιδ [και µη 

απατης. Ὑϊ και µη ως απατη Β 1, (κεζιιογέσεπ, ο» ΝΕ2 8. αΌαι νου]ιος | 

19. επι προσ. αυτου Ν Ρ2 (Σ αυτου) πα οἱ Β Τ: ὸ» Ν | 19. τω Ιω. Ρ2 
η]ῦς τον Ἰω. Ν, τω ἀποστολω Χριστου Ὑ {| λεγων Ν Ε2 πηὸ: και ειπεν 

᾽αυτω Υ 1. 19. παραθησει Υ πι, (αρροβαπι): παραθη Ρ2, παραθητω Ν | 

κ 

φαγωμεῦα Υ Ν πιΣ (--ομεθά): φα}ωμεν Ῥ2 | 16. κ. υδωρ Ἰεν Ὑ: Ἠἰπίθν 

αρτον ΝΤ, Ρ2 πι πιωµεν Υ Εν πιωμεθα .Ν, τσ πιὸ | 1Τ. ηκολ: πι 

Υ Χ ευύθεως | τω Σωσ. Υ ἹΤ: αυτω Ν Ρ2 πι : μὲ 



ν, καὶ θόμοῦ πλησθεῖσα κατ νο. καὶ ος τῷ 
σιπάτρῳ, οἳ δύο καθ ἑαυτοὺς ἐγένοντο, καὶ εἶπεν πρὸς 

αὐτόν] οὐκ ἐλάλησα πρός σε, υἱέ µου, μὴ ἀφῆς ἕτερον ἄνδρα 
εἰσελθεῖν πρός µε, κἀγὼ οὐκ ἐάσω ἄλλην γυναῖκα γίνεσθαι δ 
"μετὰ σοῦ; καὶ τέ εἰσήγαγες δύο ἄνδρας, Ξοῦ ἐμπαῖξαι τὸν οἶκον 

ἡμῶν; καὶ εἶπεν Σωσίπατρος πρὸς αὐτήν' μῆτερ, μὴ οὕτως. 
ρόασχο΄ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, οὐ ἕνεκεν εἰσζλθον εἰς τὸν 

"οἶχον ἡμῶν, ἀλλὰ παραφήσωµεν αὐτοῖς τράπεζα», καὶ φαγόντες 
αν, ἄρτον καὶ πιόντες ὅδωρ απελεύσονται τὴν ὁδὸν αὐτῶν. καὶ 10. 

ο εἶπεν Προκλιανή” οὔτε φάγονται οὔτε πίονται, ἀλλὰ μετὰ ἅτι- 

μίας διώξω αὐτοὺς ἐκ τοῦ οἴκου µου, µήποτε διαστρέψαντὲς 

"πὸν σὺν Λλογισμὸν ποιήσωσίν σε µισῆσαι τὴν σὴν µητέρα, κἀγὼ 

᾽αποθανοῦμαι διὰ σὲ πικρῶς. ὁ δὲ Σωσίπατρος ὑπεκουρίζετο 

πὴν Προκλιανὴν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν ἡμῶν καὶ λέγει αὐτῇ: οὐκ 

1: ειδεν (ΡεδεἩτ. δεν) Ὑϊως Χ ἙΒ, ιδουσα Ν Ρ2 πι | 9. και νο 

ὕυμου Ὑ: Σ 4ἱθ απάετη | Όυμου Υ πι: πολλου -- Ν.Ρ2 Τ, πιὸ, εθὺ- 

µαδη πανυ ο πὶ { πλησθεισα ν Ν Ρ2: επλήησθη πιΣ πα, ἴσει ο πι]. 

ποτ]εχ | διανευσαµενη Ύ Β: διανευσασα Ν ΡΣ/ τω Σ. Υ: προς Σ. Ν 2, 
τω υιω αυτης Β ] ὃ.οι δυο ὖ: » Ν Ρ2 | 4. αυτον Υ Ν («η µητηρ 

παντου): Σωσιπατρον Ρ3 | ελαλησα Υ 6 πι”: ειπον Ν Ρ’ πιὶ πι προς σε 

ΕΥ πηΣ (-- Ἰεγουσα οτι): σοι Ν Ρ2 (πῖ ϱ -Ἱ- οτι) Ι νιεµου ΥΠ: ΣΝ 

Ε Ἑ πι αφης Ν Ρ2 Β: αφισης Υ. εασαε πι | 5. εισελθειν: παπι Υ ὃς 

του | καγω --- σου Ρ2 Ν (γενεσθαι) οἱ πι. Β:. Ὁν Υ 6: καετι Υ Ρ2: 
οτι -ἵ- Β. δια τι ουν πηῖ, ἄεηπ Ἐταρραίς ὁ Ν | εισηγ. Υ Β: εισηνέγκας 

ΕΣ πι | δυο -- εµπεξαι (80 Ρεδεῖχ} ΥἹ,: δυο ανδρας εµπεατας εµπεξαι 
1, τους ὅυο ανδ. τουτους ενταυδα πι, τους εµμπαικτας τουτους ενταυόα 

οκ. (α” ενθαδε) ἵτον οι. η ΡΕ: ΣΥ Επι] Τ. Σωσ.ν Ν πδιο ος 

τρ, ο υιος αυτης Β | µητερ Ὑ: µηρ Ἑ. µητηρ µου. Ν ΡΣ1 8. ου -- ημών 

ΤΩΝ Ἐ (6 ΠΣ εις τον οικον) εἲ Ὁ: |» Ν ΡΣ| 9: παραθησωµεν Ν Β: --θη- 
΄“σομεν 3, παραθωμεν Ύ. βουλοµαι παραθηναι τη { φαγοντες -- απε]ευσ. 

Ὑ εξ Β (απιῖ και π. υδ., πιΣ » ἁιςῖ αρτον π. Ἠ8ῖ πορευσονταε) Ἐν: 
φαγωσιν καὶ πιωσὶν και απελ. Ῥ2, φαγωντων και πιωντων και απελ. .Ν, 

πι χαιαπελ. πηὴ | 10. οὗον αυτων Υ πι) Β (πιΣ -- µετ ειρηνης): εἑαυτών 

τοδον Ν Ρ3 [ κ. ειπεν Πρ.. Ὑ οἳ Τ, (πεππαφπαπι ἐπφιηέ Ῥκοδίαπα): η δε 

“ειπεν προς αυτον Ν Ῥ2 (ειπεν δε}, “η δε φησιν Β {π3 -- προς αυτον) | 

19. εκτ. οικου µου Υ ἹΙ.: τ. οικου Ἐ (Ξ- µου πι. ἡμῶν -- οἱ, ο» ΝΡΣ 

0ο Ἠπίοτ πιονται ἁλ[ῆτ εν τω οιχω ηµων (υμων ΕΣ): 18. ποιησωσιν 
απ: ---σουσιν Ύ | σε µισησαι Υ: μµισησᾶι ΎΟΣ ποιησ. Ν πι, ερεπᾶα 

σε Ρ3 | 14. Σωσιπ. -- αυτη Υ. Β (αῦεε: ἀὰ5 ρενὔ]η]]ε]ιθ υπεχο- 

ριζετο, ΊθεποΣ ελεγεν ο, είπεν πα πι): Βασ ειπεν Ν. Ρ2 πι, αωίέ Φοκί- 
Ραΐεγ: πεφπαφµαπι ία Γιζγιπι εδέ πιαίετ, παπι ἵπ πικπάο είς. 1. 
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ἔστιν ἄνθρωπος, μῆτερ ἐμή, τῶν ἐπὶ γῆς, ὃς δυνήσεταί µε 
πεῖσαι εἰς µῖσος ἐλφεῖν τῆς ἐμῆς μητρός µόνον Φεραπεύσωμεν 
τοὺς ἀνορώπους τούτους, καὶ ἀπελεύσονται' καὶ εἴ τι βούλει, 

µῆτερ, Φεραπεύσω σε. ἤ δὲ Προκλιανὴ ἤκουσεν Σωσιπάτρου, 

ὅπως καὶ αὐτὺς ακούση τῆς πονηρᾶς ἔπιθυμίας αὐτῆς, καὶ πτα- 

ρέφηκεν ἡμῖν τράπεζαν Σωσίπατρος ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ 

αὐτὸς μόνος ἤσθιεν µεῷ ἡμῶν. ἡ δὲ Προκλιανή, ὥς ποφοῦσα 

αὐτόν, διὰ τὸ μὴ διδάσκεσθαι αὐτὸν ἦν ἐγγὺς καθεζοµένη ἐν 

αποκρύφῳ τόπῳ, ἀκούουσα πάντα. ὃ δὲ Ἰωάννης ἔγνω τὴν 

πονηρίαν αὐτῆς, καὶ λόγον οὐκ ἔδωκεν τῷ Σωσιπάτρῳ. μετὰ 

δὲ τὸ εὐφρανθῆναι ἡμᾶς εἶπεν Ἰωάννης πρὸς Σωσίπατρον’ 

δεῦρο, τέκνον, ἀκολούθησον ἡμῖν καὶ ἐξάγαγε ἡμᾶς ἔξω τοῦ 

οἴκου σου. καὶ ἀνέστη Σωσίπατρος τοῦ πορευθῆναι μεθ ἡμῶν. 
ἠκολούθει δὲ καὶ Προκλιανή, ὅπως διὰ τάχους ἐπιστρέψας ὁ 

υἱὸς αὐτῆς ἐπιτελέση τὴν ἀκάφαρτον ἐπιφυμίαν αὐτῆς. ἐλθόντων 

1. µητηρ εµη (ΡεβοΏν. εµμοι) Ἠϊει Ὑ: µητηρ εµη Υοτ ανδρ. Ν Ρ2 πῦ, 

Ἠϊπίογ γης Ἑ | των: τω Ὑ | ὄδυνησεται µε πεισαι Ν Ρ πὸ ο Ὦ Β(» 

πεισαι, ὙΥθ] ΠΟΠΠΘΙΓ αγαγειν): ποιησει µε Υ | 3. µητρος: µητερος Ν | 

Φεραπ.-- τουτους ΡΥ (ποἩ] παν βολταϊρ{οΠ]θΙ τοις αγ. τουτοις}): παραθη- 

σωµεν (ασπαραθησησοµενὁ Ρ”) αρτον τοις ανθρωποις ΕΣ Ν (-- τουτοις) 

πΣ | 8. και απελ. Ὑ: και φαγονται και πιονται υδὅωρ Χ Ν Ρ2 πιὸ, {6Γ- 

ηΘΓ -- την οδον αυτων Ῥ2, τ. εαυτων οδ. Ν, αἶίος » Β, βετ αθκγπεπᾶ 

Ὦ | 4. µητερ Υ: Σ ἆῑς απἀἆθτη | Φεραπ. σε (Ρ68ΟΗΥ. σαι) Ὑ πιΣ πηῦ: εγω 

-- Ν, Φεραπευσαι σοι εγω Ῥ2, επακουσω σου πιὶ ο| η δε Πρ. -- αυτης 

Ύ (πατ δία{έ αυτος {Αἱ8ο] αυτη) οἳ Β (7. Β. πι} ηκουσε δε Πρ. του Σωσι- 

πατρου οπως χαι αυτη ακουσθφη υπ αυτου επι τη αισχρα και αὔεμιτω 

επιθυµια) ϱἳ απο] Τι: η δε Πρ. ως ηκουσεν ταυτα ἐσιωπησεν 2, πᾶΥ και 

ἐσιωπησεν Ν, ποςἩ απάἆθτς πι» | 6. τραπ. Πεν ὓΥ 2 (-ι- ο): Ἠϊπίοι Σωσ. 

Ν, Ἠἰπίετ χερσιν Ὦ | τ. χερσιν αυ. Ἡ: τδιαις χερσιν Ν ΡΒ2, ταις εαυτου 

χερσιν Β | 7. ως -- διδασκεσθαι αυτον Ν: Ζ4ἱ6 απἆθτη 8. Ἰθάοςα τα]. 9 | 
9. ακου. παντα Υ: και ακ. Ν, ακ. Ἰωαγνου Ῥ2, απᾶςΘΙΒ πιΣ; ἆϊοβο ἀτοὶ -]- 

οπως µη (µηπως Ν) διδαξη τον υιον αυτης οἱ Β | 10. ουκ εδ. Ν Ρ2 πιὂ: 

ου δεδωκε Υ ]τω Σωσ. Ν΄ Ἱ,: εν τω εσθιειν ημας Ν 2 πιδ [ 141. ευφραγ- 

Φηναι Ὑ: φαγειν και πιει} Ν, αριστησαι 2, ανασταντες δε της του αρτου 

µεταληιγνεως πιᾶ. ροδίφμαπι απίεπι πιαπάιοαυίπιις Ὦ | Ιω. Υ Ν 1 πι (Μϊπίες 

Σωσ.: ὸ Ρ2 | 19. τεκνοΥ: ην Υ τερείϊτί ἆατηβεἩ προς Σωσ. ειπεν | 

ακολουῦ. η. και Υ Ἐ2πιΣ: προήγησε ηµιν και πὸ, » ΝΙεξωνΝ Ρ2 ο Β: 

εκ Υ, Σ πδ] 189. Σωσ. Υ ο Β]1,: » Ν Ρ2, Ρ8ΠΖ αΠάθΘΙΒ πι | του -- 

ημων Ὑ: ακολουθησαι ημιν Ν Ῥ2 οἳ Β Τ, | 14. ηκ. δε Πῖει Υ: συνηκο- 

λουῦει (ο πηὸ, ηκολ. πιἳ) Ἠΐ6υ Β, οπισω (--ηµων 2) ηκολ. Ππίει Προκλ. 

Ν Ρ2| δια ταχους Ν ΡΣ Β πὸ; » Υ | επιστρε/ας Υ Ν Ρ2: επιστρεψη 

ῬὮ, αποστρεψη πι | ο υιος αυτης Ν Ῥ2: αυτον Υ, «Σωσιπατρον Β, τον 

υιον αυτης Ἠηιὸ | 15. ακαθ. επιὈ. αυτης Ὑ: πονηραν πραξιν Ν 3, επιτελ. 

-- αύτης » πὸ Β 



.- πρὸς τὸ ἀκοῦσαι ν 1δγον ἀγαθὸν παρὰ .. μάλιστα 

διὰ τὸ μηδὲν ἀκοῦσαι αὐτὸν ἐσθιόντων ἡμῶν. καὶ ἐλφόντων 

ἡμῶν πρὸς τὴν ἔξοδον, ἐπελάβετο Προχκλιανὴ Σωσιπάτρου, Λέ- 
γουσα αὐτῷ: δεῦρο, τέκνον, ἓν τῷ οἴκῳ σου. ὅ δὲ πρὸς αυτήν: 
ἔασόν µε ἀκολουθεῖν τοῖς ἀγθρώποις μικρόν, καὶ εὐθέως 

ἐπιστρέψω πρός σε. ἡ δὲ Προκλιανὴ ἦν ἀπὸ πολλῶν ἡμερῶν 
δεξαµένη τὸν διαβολικὸν σπύρον ἐπὶ καταστροφῇ τοῦ υἱοῦ 
αὐτῆς Σωσιπάτρου. καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν Προκλιανή' οὐκ ἐξε- 
Λεύσει, ἀλλ ἐπισερέψεις καὶ ποιήσεις τὸ Φέλημα τῆς σῆς µη- 10 
τρός, καὶ εἶθ οὕτως ἐξελεύσει. λοιπὸν ἠγωνία Σωσίπατρος ἐπὶ 

τούτῳ ἤδει γὰρ τὴν δαιμονιώδη γνώµην τῆς μητρὸς αὐτοῦ, ὅτι 

πολλάκις ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐσίανεν αὐτὸν οὐ μικρῶς. ἀλλ 
ὃ φΦεὸς ἐρρύσατο αὐτὸν απὸ τοῦ ἰοῦ τοῦ Φανατηφόρου. λέγει 

οὖν Σωσίπατρος πρὸς αυτήν μῆτερ, εἴσελθε ἐν τῷ οἴκῳ σου, 

4, τας ε. Όυρας: πας Ύ ταις ε. ὂυρες | εβουλ. Υ Ἐ Ἱ.: προτεδυμητο 

μεν πηὸ, και βουληθεις Ὑ Β2 | Σωσ. Υ Ν:ο Χ Ρ2 Β πι | ακολ. Υ Τ, 

«(δεφιί αροδίοῖιπι): συνεξελθειν Ῥ2 Β ποὸ, εξελθειν συν Ν | 32.προς τ. αχ. 

Ύ Ἡ: οπως αχουση Β, και αχουσαι Ν Ρ2 ! αγαδον Ύ πιΣ: ὠφελειας ο πι, 

ἀεὶ Ἡ,, ο» Ν Ρ2 | µαλιστα -- ηµων Υ (ωηδεν Ἰαῦε ἴοι εἰπσοίάσι} Τ, 
(ργαεεεγέίπι ειπε πε], ἄῑιπι πιαπάκπέατεπας, αιαἰςκεί αὖ εο): Σ Ν ΕΣ8Β 

πι | ὃ. και ελδ. -- εξοδον Ὑ πιΣ (Σ την τ. Ἠαί ουν βἰαίί χαι): και εν 

τω µελλειν ηµας εξελθειν ο πι, ο» Ν Ρ2 πι] 4. επε). Προκλ. ν Ἑ (πι 

πι; η Πρ.): η (δε -- 2) Προκ. (ει -ἕ- δε πι) Ν Ρ2 πιὸ | Σωσιπατρου 

Β: --ον Ἡ, αυτου Ν Ρ2 πιΣ | 5. αυτω (Ρ88ΕΡΓ. αυτον) Ὑ Ἱ,: προς αυτον 

τω, |» Ν Ρ2 ο πι2| δευρο Υ Β Τ, (επί): ο» Ρ2, ἀῑεθ ππᾶ αἴῑερ Ὀῖ ουκ 

εξελ. 1.9 Σ ΝΙεν τ. οι. σου Υ Τ.: εισελθε Χ 2 | προς αυτην Ὑ: ειπεν 

Ρ3, λεγει Ἑ (πι -ἕ- αυτη) | 6. ακολουθειν Ὑ: --θησαι Ρ2, προπεµψαι 

Β | µικρον Ὑ Τ, (πιοάζειπι): µικραν οδον Ρ' Β | Ἱ. η δε Προχ]. --- Προκλ. 
]. Ὁ Ύ: η δε τον διαβολικον σπορον της απωλειας και τον Φανατηφορον 
της επιόυµιας (ο πα, αµαρτιας ΠΙΣ] τον εν έαυτη εχουσα ελεγεν αυτω Β, 

πας η δε ειπεν Ῥ2 οἳ Ὦ | Ὁ ουκ εξ Ὑ Ρ2 Β (--ση εξω): ου µη εξελβης 

Ν (5. τα 1. 5) | 11. ει -- τουτω Ὑ: ουτω (ουτως Ν) λοιπον εξ. ηγω- 

νιασεν ουν {ο -ἕ- Ν) Σ. ου µιχρως Ν Ρ3, ηγων. -- µιχρως Β πῖι Ν, αὖθι 

- επι τουτω (πιῖ, τουτο παΣ ϱ) | 12. δαιμονιωδη Υ: ὅαιμονιχην Ν πιΣς, 

ακαταστατον χαι ὅαιμογικην Β”, διαβολικην πα | τ. µητ. αυ. Ὑ: αυτης Ν 

Ρ3, Προκλιανης Β | 19. εσιανεν Υ Ρ3 (ο σιαινω Ξ σικχαινω αἰαίί σαινω 
νεικεμτῖεῦεπ 2): εβιασεν Ν, διαφοφως ην ενοχλησασα Ἑ | ου µιχρως Υ: 

» ἀἴε απάθτη | 14. ερρυσ. Ρ2: ερυσ. Υ ΝΙ απο -- 8ανατηφ. : εκ τ. 

Φανατηφ. του αυτης Ν Ρ2 | λεγει ουν Ζω. πρ. αυ. Ὑ: ειπεν δε πρ. αυ. 

Ν Ρ3, και λεγει αυτη ο πηὶ, εσχατως λεγει αυτη ο Σω. πι} | 19. μητερ 

(ΒεδοΏς. µηρ) Ὑ Β (αι -- µου): ΣΝ Ρ3 

5 

15 
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καὶ ταχύνας ἐπιστρέψω πρός σε. καὶ οὐκ ἠφέλησεν Προκλιανή, 

καὶ σπαράξας ἑαυτὸν Σωσίπατρος ἐρρύσθη ἀπὸ τῶν χειρῶν 

αὐτῆς καὶ ἠκολούθησεν ἡμῖν. καὶ ἐποίησεν τρεῖς ἡμέρας µε 

ἡμῶν διδασκόµενος ὑπὸ Ἰωάννου, μὴ ἀπερχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ 

αὐτοῦ διὰ τὴν μητέρα αὐτοῦ. καὶ τῇ τετάρτη ἡμέρᾳ ἔκκαυσις 

ἐγένετο τῇ Προκλιανῇ δαιμονικὴ ἐπὶ τὸ ἐξελθεῖν τὸν ἑαυτῆς 
ὀἶκον καὶ ἀναζητῆσαι Σωσίπατρον. ἐξελθοῦσα οὖν ᾖλθεν ἓν 
δηµοσίῳ τόπῳ, ἕἔνφθα Ἰωάννης ἦν ἑστὼς καὶ διδάσκων. ἡ οὖν 

Προκλιανὴ αποβλεψαμένη εἰς τὸν ὄχλον, τὸν περιεστῶτα τῷ 

αποστόλῳ, εἶπεν πρὺς αὐτούς' οὐκ ἔστιν ὁ Σωσίπατρος ἐνφάδε; 

καὶ τί ἐγὼ ἵσταμαι ἐνφάδε; τῆς δὲ πορευοµένης ἐκ τοῦ τόπου 
ἐκείνου οὐ μακρά», ἰδοῦσα Σωσίπατρον, ἀπαντῷᾷ αὐτῇῃ. καὶ 

ἐγγίσασα αὐτῷ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ κατέσχεν 

1. ταχυγας Ὑ: ταχιον ο ΠῃΣ, συντωµως πι], ευθέως Ν Ε2 | επιστρεψω 

Υ Ν ο πι: -ϕφω Ε2 η | και ουκ ηδ. Πρ. :ϊ κ. ουχ υπηκουσεν αυτω 2, 

η δε οὐχ υπηκ. αυτου Ν. της δε µη βουλομµενης Ἑ | 9. σπαρ. -- ερρυσδη 

Υ Β: διαρρήξας αυτον Ν, διασπαραξας αυτον Ῥ2 | απο των χ. Υ Ν: εκ 

των χ. πι", των χ. ο πιῖ, της χειρος Ῥ2 | ὃ. και ηκολ. Ὑ: (ο Ιωαννης Ν) 

απεχωρισθη απ αυτης Χ Ν Ὦ2, συνακολουθήσας ουν Β | µε ημων Υ 

(66868. υμ.) Ἑ (νου ημερας): ον Ν ΡΣ|4. µη -- µηήτερα αυτου Ὑ: ουκ 

εβουλετο εισελθειν (µη εισελθων 112) εν... . ΤΗΝ απωλειαν της έαυτου 

μήτρος Β οὗ Ἡ, Σ Ν Ρ2| 5. τεταρτη Υ Β Ἱι: τριτη Ν Ρ2 | εκκαυσις Ν 

(5 ππίοι ν]ε]οη ΑαπάθγΙησεη εκκαυσιγ): εγκαυσις Ῥ2, εχλυσις Υ | 6. δαι-- 

µονικη Πῖει Ὑ: νου τη Πρ. Ν ΡΣ | επι -- αναζητ. Ὑ: και εξηλθεν του 

αγαζ. Ν Ρ3, εξηλΦεν αναζητουσα Β | ἹΤ. Σωσ. Υ Β (Χ τον): τον υιον 

αυτης η γαρ πονηρα επιθυµια του διαβολου ουα εια (ιασεν 2) αυτην 

ησυχασαι Ν ΕΣ | εξελΦουσα ουν ηλθεν Υ: ελφουσα ουν Ν Ρ2 πι», πὶσομε 

γοια]είοποαχ Β | 8. Φηµοσιω Υ οἳ Β: τω Ν Ρ2 πιδ 1, | Τω. ην εστ. και Ὑ: 
ην (-- ο τὸ) Ιω. Ν πιᾶ, Ιω. ην 2] η ουν -- ενθαδε Ἱ. 10 Υ: ουκ οιδα 

κατα ποιαν προφασιν ουκ ην εχει ο υιος αυτης, η δε µη ιδουσα αυτον 

αγεχωρησεν Ν 2, και του Σωσιπατρου τη ωρα εχεινη συν ηµιν (ο -ἵ- 

µη) υπαρχοντος (τυγχανοντος πα ΠΣ) ηλθεν εχει η Προκλ. περιβλεψα- 

µενη δε και (ο -- µη) ιδουσα τον Σωσ. (αυτον πι) ανεχωρησεν (υπεχω- 

ρησεν αφ ημων Π1Σ) δια (αιδουµενη ο) τον περιεστωτα οχλον Ῥ, εἰ οἰγειι- 

δρίσίεης ει ἐωγῦα ον υἰαέ ει, παπι είς πο ενα; «επι σι 1101. 

υἰζίδδεί ἀἰδεεδαίέ Τι | 11. εκ -- αυτη Υ: ΠΙΥ ιδουσα αυτον Β3, ειδεν αυτον 

Ν, υπηντησεν ο Σωσ..αγνοων ο, τδου ο Σωσ. υπηντ. αυτη αγγοων πα”, 

εν τοπω τινι συνηντησεν αυτη αγνοων ο Σωσ. παῖ, ποπ οπφε α ἴοςο, εσθε 

- ῥοδἱραίγιδ /ασίμς εδ ἰλί ουνίις 1, (αι. Ία8 οὐίρει Τεχί ΠΙΓ ιδου ο Σ. 

βία(6 τὅουσα Σ. Ῥὶε ἨΗδτιο ἆαν ᾳννοίμαὶ {αθοησείᾶβδοπον Ῥατοῖρα]- 

οοπβίΓΙΕΠΟΠ6Π βομη{ ἀἱ6: Υαπίαπίου | 18. αυτω Υ παλι ΣΣ Ν ΡΣ πΙ ο 1, ] 
ααι κατ. αυ. αρ. Υ Ἱ, οἳ Β (7 επελαβετο ---- αυτου, 48ΠηΠ 49ΏθΓ κατεσχε 

των ιµατιων αυτου κραταιως): ο» Ν Ρ2 



χο να. σου ποιήσω καὶ Φελήσω" αὐτὴ δὲ οὐχ 
| κουεν « αὐτοῦ. κατὰ δὲ ων νικν τὸν ἀνφύπατον 

᾿παριέναι ἐπὶ τοῦ τόπου ἐκείνου' ὡς οὖν ἤγγισεν ὁ ἀνφύπατος 

Ὁ. πρὸς αὐτούς, ἔκραξε Προκλιανὴ µεγάλη τῇ φωνῇ: ἀνθύπατε, 

'..βοήθει µοι. καὶ λαβοῖσα απὺ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς τὸ σκέπασµα, 

ἧς εἶχεν κατὰ Σωσιπάτρου, τοῦ υἱοῦ αυτῆς, κατέφερεν δάκρυα 

πολλά. καὶ εἶπεν ὁ αἀνθύπατος" τέ σοί ἔσειν; καὶ τέ Φέλεις; 
αποκρίθητι συνετῶς. ἡ δὲ Προκλιανὴ εἶπεν πρὸς αὐτόν": οὗτος 
υἱός µου ἐσείν, χήρα δὲ γυνή εἰμι ἐγώ. καὶ ἔμεινέν µοι οὗτος 
παρὰ τοῦ ἐμοῦ ἀνδρὸς τεσσάρων ἐνιαυτῶν, καὶ πολλὰ ὅαπα- 

'»ήσασα ἀπεκατέστησα αὐτὸν εἰς τέλειον ἄνδρα -- κατῆγεν δὲ 

δάκρυα πολλὰ ἐξηγουμένη -- καὶ σήμερόν ἐστιν δεκάτη ἡμέρα, 
ὅτι διενοχλεῖ µοι λέγων μῆτερ, κοιµήθητι µετ ἐμοῦ. ταῦτα 

Ί. του δε λεγ. Ύ πΣ: ο δε προς αυτην Χ Ρ2, ο δε ελεγεν Β | µητερ 
(μηρ) Υ Ρ2: εµη -- Β, µου ή Β | 3. ποιησω κ. 9ελ. Ὑ: ποιησαι ελήησω 

-..Β, ποιησω 3 Ἱ,, πληρωσω Χ | ουχ υπηκουεν αυτου (8ἱ6) Υ: ου. εασεν 

᾿έεα Ν} αυτον Ν Ρ2 1, (4- αὐϊγε), βΡαησ αὐποϊομεπὰ νον Ἠϊοτ απ Β | 
8. κατα -- εκεινου Ὑ αἳ Ρ2 (δε ΠΗπίει συντυχ. τ. ΄Σ επι τ. τ. εχ.): συ- 

ο γΕβη δε κατ εχειγου χαιρου τον ανξ παρειγαι Ν, παρην δε κατ αυτην 

ο ᾽ωραν ο ανὺ. τη, εο ἔεπιρογε ἐπειῖαε είς Γαείιις εκὲ ργοζοπκιῖ φιϊάαπε, 

το σταεεις ποπίπε, εγιαε[ἰε εἰ ἐπιπιίσεγίεοτα, φὲ Ο]μδέωπι εἰ ΟΠιγίαποΡ 
ο οὔἱο ρεγεεγιεναίνγ. εί ἔπμγεδδιις εσε Ἰοσιπα, αξ εἰίσοεγεί ποδ 4ε εἰὐείαίε Τι Ἱ 
ο 5, προς αυ. Ὑ: αυτοις ΝΟ ο ανθ. Ν Ρ2 | Προκλ. Ὑ:ο Χ ΝΡΣ/|6 μοι 
ο να: στ» Ν ΡΣ | αποτ. κεφ Ἠϊθι Ἡ: Ἠπίοτ σκεπασµα Ν Ρ2 (ἀἴθδετ 

ο απο) | Τ. εδραξατο --- αυτας Ὑ: εσπαρασσεν (--ασεν 2) τας τρίχας των 

ι πολιῶν (της χεφαλης Ρ2) αυτης Ν Ρ2 1] και απο -- πολλα Ὑ: χατιουσα 

ο (παταχεουσης Ῥ2) ὅακρυα πολλα απο της πιχροτητος ης ειχεν κατα Ἔωσι- 

ο πατρου Ν Ρὲ οἳ 1, (1. Β. Ῥγαε απιαγίκᾶίπε) | 9. και ει. Ὑ: ει. δε Ν Ρ2 

Γ[ο ὓ Ρ: ο ΝΙ τι Υ Ρ2: γυναι Χ ΝΙ σοι Ἠϊετ Ὑ Ῥ”: Ἠπίετ εστιν 

Ν]|καιτι 9. Υ 1, (3- εἰ φιιαὲ απ οαιδα ἀοϊογίς): ο» Ν Ρ2| 10. ἅπο- 
αριδ. Ὑ: --ινου Ν Ρ2 | συνετως Ἡ Ρ2 (--τος): ἵνα γνωμεν -ἵ- Ν | Προκλ. 

Ἄ- εὔεπδο ροφίε]ε, αὔΌετ ώς δι εἶᾶιμα εί Ἱ, | κ. εα. µοι ουτος Υ: 
ο. εµ. δε µοι Ν Ρ2 (Σ µοι) | 19. του εµου α. Υ Β: (του Ἐ2]) ανδρος µου 

ο Ν Ρ2 [ὅδαπαν. Υ: καταδαπαν. Ν 3 { 19. τελειον αγδρα Ὑ: τελειαν ηλικιαν 

Ρ3, ταυτην . . την ηλικιαν Β 1, | κατηγεν --- εξηγουµενη Ὑ: Βίαί ἀεββδεῃ 

εστιν δε (ουν Ν) σηµερον εικοσι τεσσαρων ετων (ενιαυτων Β) Ρ1 Ν ο 

ΦΙενοχλη Ὑ, --- ΡΣ απἀτο Οοπβαπείου Ἑ { µῃπο Υ όος 

Έ Ν 

οκ λάγοντος: ον με, Μάν. τος πάντα 

ΥΕ: ὉΝ ΡΣ | πρ.αυτον Υ: ΣΝ ΡΣ1, | 1. χηρα -- εγω Ὑ: χηρα 
 υπαρχω και ΝΟΙ ουτος Ἱ. 10. Ν, εὐεπάα χ. τυγχανω εγω ούτως (516) δε 

δ 

;. εὐράξατο τὰς τρίχας αὐτῆς καὶ ἐξέσπα αὐτάς, καὶ ἀπὸ τῆς µανίας : 

15. 

Β, υοίάες ΙΤ, | 14. σηµερον Υ Β ἒ: ον Ν ΡΣ | 19. οτι διεν. κ ος ος 
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κα ο .. 

ἀκούσας ὃ ἀνθύπατος ἠγανάκτησεν κατὰ Σωσωτάτρου καὶ ἐκέ- 
λευσεν κρατηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐνεχφῆναι δέρματα βοῶν ὑγρὰ 

καὶ Φανατικὰ Φηρία, ἀσπίδας καὶ ἐχίδνας καὶ κεράστας καὶ 

εἲς τὰ δέρματα ἕἑλιγῆναι τὸν Σωσίπατρον σὺν αὐτοῖς, ὅπως 

κακῶς ὀλεσθ]. καὶ δὴ ἐλθόντων τῶν δερμάτων καὶ τῶν Φηρίων 
ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ Σωσμτάτρου, ευφΦέως ἔδραμεν Ἰωάννης πρὸς 

Ν 3 ΄ . ὸ» ΄ . πα ’ : ὼ / 

τὸν ποσο καὶ ἔπραξαν µεγάλη τῇ φωνῇ λέγων: ἀνφύπατε, 
, [ὰ ο Ν / Ὕ 

ἄδικος ἤ κρίσις, ἣν ἔκρινας κατὰ σῶφρογνος καὶ αναιτίου παι- 

δός. ἡ δὲ Προκλιανὴ ἐπελάβετο τοῦ Ἰωάννου καὶ ἔκραξεν Λέ- 

γουσα’ ανθύπατε, βοήθει μοι διά γὰρ τούτου τοῦ ανὐρώπου 
ὁ ἐμὸς υἱὸς τὴν ἄτακτον γνώµην ανεδέξατο κατ ἐμοῦ. οὗτος 
γὰρ εἰσελθὼν ἐν τῷ οἴκῳ µου, φαγῶν καὶ πιὼν ἔλαβεν τὸν 

ς/ 9 2 κ Δ }’ / .) υ 

υἱόν µου καὶ ἐθίδαξεν αὐτὸν τὴν ἄτακτον ταύτην» καὶ αναιδῆ 

κατ ἐμοῦ προαίρεσιν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ αἀνφύπατος περὶ 
. / .) κ ν. .. -- Ρ] - 

Ἰωάννου ἐκέλευσεν αὐτὸν ασφαλῶς κρατηώῆναι καὶ ἐνεχφῆναι 
γ/ ς ο 9 , ε/ σ- 

καὶ ἄλλα δέρματα ὄχρὰ καὶ -- δωοο ὅπως τῇ τεμωρίᾳ 

Σωσιπάτρου καὶ τὸν Ἰωαννην ὑποβάλλη ὡς συ»ίστορα αυτοῦ. 

ὁ δὲ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ἀναβλέψας εἰἲς τὸν οὐ- 

1. ἠγαν. -- και  Ρ2: ηγανακτησε σφοδρα και πιστευσας τω γυναιω 

ατλ. Β, ο» Υ Ἱ, | 2. κρατηθ. Υ Ν: κρατεισθαι 2 | αυτον Πΐει Υ Ῥ2: Υοτ 
χρατ. Ν | δ. Φανατικα Ὑ: 8ανατιμα Χ, Φανατηφορα Ρ”, τοβολα Β | κ. 

εχιδνας Ν Ρ2 Β οἳ 1: ΣΥ | κεραστας Υ ο 1η]: κχεραστεις Ν, κερατας 

Ρ2| 4. ελιγηναι Ὑ: ειλιγηναι πι πι”, ηλιγηναι 3, ειλιδηναι Ν, ηλιδηναι 

ϱ πιῦ | τον Ἔωσ. Ἡ (Ρ68ΟΠΤ. τονον Σ) Β Τι: αυτον Ν Ρ2| συν αυ. Υ: 

µετα των Όηριων Ἀ Ρ3, συν τοις Όηριοις νο ελιγ. Β | δ. ολεσθη Υ Ρ2: 

ωλεσθη Ν | δη Υ ο Ι, (ραγαίίς ἐφίέων): δ Ν Ρ3, τουτων δε ετοιµαζο- 

µενων Ἑ | τ. δερματων Ἠΐει Υ ΡΣ Π: Ἰπίει δηριων Ν | -6. επι -- Ζωσ. 
ΥΠ: ΣΝ ΡΣ Β| Ιω. Υ Ῥλιο Χ Νο Β| προς -- Ίεγων Υ ο 1, Β: 

και ειπεν προς (τον -ἵ- Ἐ2) ανθυπατον Ν ΡΣ | 8. αδικος --- εκρινας Ν ΡΕ” 

(7 η) Β (ο πι} Χ ανδυπατε ΥΟΥ ην) οἳ Αοΐα Τμ6οΙ. 99 οχί.: αδιχως 

εχρινας Υ | σωφρονος Υ Β: του Χ Ν Ρ2| παιδος ποτ Υ Ν Β: νου 

χαι αν. ῬΣ| 9 και εκραξεν λ. Ὑ: εκραξε µετα ὃακρυων λεγουσα Ἑ, κρα- 

ζουσα Ν οἵ Ἱ,, Λεγουσα Ρ2 | 10. µοι Υ Ὦ: Σ Ν Ρ2 | τουτου ει Υ: 

Πὴπίογ ανθρ. Ν Ρ2 | 11. ατακτον Υ: ταυτην -ἵ- Χ Ρ", αναιδη ταυτην ΕΒ | 

ανεδεξατο Ἰΐθι Ύ: νο την ατ. Ν, Ὀθπάα εδεξατο Ῥ2 | κατ εµου Υ:. 

4ἱο απάθτη | 19. φαγων κ. πιων Υ οἳ Ὦ Ἑ (επ αριστω): Σ Ν Ρ1| 

18. ατακτον -- ἐἔµου Υ: ΠΠΙ ατακτον (αθεσμον Ν) ταυτην ΝΕ”, ατ. ταυ. 

και βδελυκτην (καταστασιν) Β | 14. ταυτα Υ Χ Ἡ: ΣΡΙ περι Ιω. Ὑ: 

δ Ν ΡΣΙ| 16. κρατηθ. Ὑ: κρατεισθαι Ν Ρ2 Β | και ενεχ. Ὑ: ενεχ. δε 

Ν ΡΣ Β | 16. υγρα Υ Ἑ (νου δερµατα): ο» Ν 2] Φανατικα Υ Β: ΣΝ 
Ῥ2 | τη -- αυτου Ἡ ος Τε: τη αυτη τιµωρια και Ιω. υποπεσοι Ν Ε3 (υπο- 

πεση), και Ιωαγνην τω ισω τροπω του «σωσιπατρου Τιμµωρησηται (αι2 θα- 

νατωση ο ΠΙ1) Β | 18. αποσε. τ. Χρ. Υ Τ, (Σ Ιω.) ο» Ν Ρ3 



πο μμ ντ ηφ τσ 

ΜΑ. κ ἁάοὠκοκλκδ ἐκ 

.. ρανὸν καὶ στενάξας εἶπεν" κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ ἀκίνητος καὶ 

Ὁ. ἀσάλευτος φύσις σαλευθήτω, καὶ κινηθήτω ὁ τόπος οὗτος διὰ 

τὴν ἄδικον καὶ πονηρὰν τοῦ ἀνθυπάτου κρίσιν. καὶ σὺν τῷ 

λόγῳ Ἰωάννου βρασμὸς ἐγένετο καὶ κίνησις τῆς γῆς: καὶ ὥς ἦν 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα ὁ ἀνφύπατος, κρίνων τὸν Ἰωάννην, ἔμεινεν 

ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀποξηρανθεῖσα. ὁμοίως καὶ ἡ Προκλιανὴ ἔκτε- 
τακυῖα τὴν δεξιὰν χεῖρα ἄνω καὶ τὴν αριστερὰν κάτω καὶ 
τοὺς οφθαλμοὺς παραστρέψασα ἔμεινεν οὕτως. οἳ δὲ λοιποὶ 
πάντες ἔπεσαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔμειναν νεκροί µόνοι δὲ ἡμεῖς, 

ἐγὼ καὶ Σωσίπατρος σὺν τῷ ἀποστόλῳ καὶ μαθητῇ τοῦ Χριστοῦ 
ἤμεφα ἑσεῶτες παρὰ τὰ δέρµατα τῶν βοῶν τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ 

Φανατικὰ Φηρία, καὶ ὃ συσσείων ἔσειε τὸν τόπον. ὁ δὲ ἂν- 

Φύπατος εἶπεν πρὸς Ἰωάννην" ἀπόστολε καὶ μαθητὰ τοῦ Χρι- 

στοῦ τοῦ εὐλογημένου, ἀποκατάστησον τὴν χεῖρά µου εἰς τὸν 

τόπον αὐτῆς ὑγιῆ, καὶ πιστεύσω κἀγὼ τῷ Φεῷ τῷ κηρυττο- 

4. κ. στεναξας Ν Ρ2 πὸ ], ο Β: ν Υ [η -- σαλευθητω Υ: η ασαλ. 

χαι ανγικητος (80 Νεαπάετ ἅπη Ἐαηπά, αγικαστος ἵπι Τεχέ) βοηθεια (βοηδα 

Ν) σεισθητω Ν Ρ2 πι”, εμας παέµγα εδ ἐπυπιοῦ]ίς εί είς οἰγέις ἐὑποίσία 

1. πῖσϊές ἵπ Ἑ | 32. ο τσπος ουτος Ύ ηἳ Τ, (ἶοεις ἐοέις): η γη επι του 

τοπου τουτου Ἀ, επι του τοπου τουτου βρασµος 2 | ὃ. αδικον κ. πο». 

Ἡ πιῦ: αδ. κ. παρανοµον Χ, ἐπεοηδίαπδ εἰ ὑπίνδέπι νι, » Ε2 | 4. κινησις 
τ. γης Υ ο πιΣ: χλονος (µεγας --- πι) της γης πιὶ πι, σεισµος επι την 

γην Ν Ρ2 (της γης) | 5. την χειρα Ν Ρ2 Β πι” Ἡ,: τας χειρας αυτου Υ | 

ο ανδ. Ἠϊες Ἡ Ἑ: τος εκτεινας Ν Ρ2 πι | αρινων Υ: (και Χ Ν) κατα- 
χρινων Ν Ρ2 πι, προς (ο πιῖ, εις πι2) ερωτησιν (ο πι, επερωτησιν πι!) 

Β Ι6. αποξηρ. Υ εί Β (επι του τοπου απεξηρανδη ο ππὶ. εξηρανδη πι2): 

ξηρα Ν Ρ21, { η Υ Ρ2 πό: Σ Ν | εκτε. Ν Ρ2 πι): εκτεταχεῖα ανω Υ 

ππᾶ ἀεηποεῖ πε] χειρα Απο ανω | ἹΤ. και την Ν Ρ2 πὸ: την δε Υ, 

ἀϊεβετ Ἠδί πδε]Ὦ κατω α]]εῖη εµεινεν ξηραν εχουσα { δ. παραστρεφασα Ν 

Ρ3 οἳ Ἰ, (οειέ εἰς ἵπ εαρᾶε οεγε: παρατρεφασα πιὸ, αυτης παραβλεψα- 

σασα (9ἱ6) Ἡ | λοιποι Υ: αλλοι Ν Ρ2 πιὸ, ΣΤ] 9. επεσαν . . και Υ 1, 

(δεἹου γοτ]ετ): πεσοντες 2 πι", πεσουντες Ν., καταπεσοντες Ἑ | την γην 

Ψ Ν πιῦ; της γης 2, (εις) γην Β | νεκροι Ὑ Ν: ωσει Χ Β (πι52), ξηροει 

Ρ2 | µονοι -- Ἄριστου Ὑ: µογος {µονοι ϱ) δε (τε 3) Ιωαννης (καγω 

-ἴ- 213) κ. Ζωσ. ΝΡ2ΠΙ2Β, ετεερίο οἷο. εἰ δο5. εί πιε Τ, | 11.ημεθα Υ ΝΕ2: 

ημεν τὸ, εµειναν Β | τ. βοων τα υγρα Ὑ: τ.βοων Β, ΣΝ Ε2 | 12. Φανατικα 

Υ οξ Τ,: τοβολα Β, ο» Ν Ρ2 / και ο συσσειων (ο πι, συνσιων Ε3, σειων πι! 

σειως Ν. σεισµος πι”) εσειε (Β, εσιεν Ρ2, εσεισεν Β) τον τοπον (την γην 

πι) Ν Ρ2 Β, ἵπ {τεῖες Ῥαταρμταβε 4ποἩ πι: ΣΥ δεν ΒΙ,: ουν Υ, 

τοτε Τοτ ο ανδ. Ῥ2 | Ι9. τ. Ἄριστου τ. ευλ. Ὑ οἳ 1, (Ολγὶκέ, εετνε εί 
ΜεπεαίείΏ): τ. ευλογηµενου 9εου Ν 2 πιὸ, ανθρωπε του ὅεου Β | 14. εις 

-- υγιή Ὑ Ἱ ως ην υγιης Ν 2, υγιη και 0 τοπος στηριχδητω ΕΒ | 

15. καγω Ύ οἳ Β (οπως χαγω πιστευσω) Ἡ, (εφο): ο» Ν Ρ2 
Δεία «ο οαηπίς. 10. 
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µένῳ ὑπὸ σοῦ. καὶ πάλιν Ἰωάννης οὀναβλέψας εἷς τὸν οὖρα- 
Ν / / 9 κκ η, ςν -. - ς νὸν καὶ στενάξας προσηύξατο εἴπών' υἱὲ τοῦ Φεοῦ, ὁ τὴν 

ἀνίκητόν σου δύναμιν ἐπωτέμψας ἓν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐπὶ παι- 

δεύσει ἀνθρώπων ἀκολάστων, νικησάτω δὴ τὸ πλῆφος τῶν 
οἴκτιρμῶν σου τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ πάλιν 

στήτω ἡ γῆ ἐν τῇ αὐτῆς καταστάσει καὺ σιγῇ, καὶ πάντες οἳ 

ἄνθρωποι γενέσθωσαν ὑγιεῖς καθὼς ἦσαν τὸ πρότερον». καὶ 
ν ϱω / 3 ΄ ε) ς / ς -” ς μ - σὺν τῷ λόγῳ Ἰωάννου εὐφέως ἠσύχασεν ἤ γῆ, καὶ ἤ χεὶρ τοῦ 

ἀνφυπάτου ἔστη ἓν πάση καταστάσει, καὶ ἡ Προκλιανὴ ἐγένετο 

ὑγιὶς ὥς ἦν τὸ πρότερον, καὶ πάντες οἱ πεσόντες ἀνέστησαν. 

-- ὢ δύναμις, ἀγαπητοί' αὐτὸς ἔσεισεν, αὐτὸς καὶ ἔστησεν, 

αὐτὸς ἐποίησεν πάντας ὑγιεῖς. 
Ὅ δὲ ἀνφύπατος εἶπεν πρὸς Ἰωάννην' ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, 

2) 2 .. 3/ , γ/’ ς - 

εἴσελθε ἓν τῷ οἴκῳ µου, καὶ φαγώμεθα ἄρτον ὅμοῦ. Λλαβῶὼν 

οὖν ἡμᾶς ὃὁ ἀνθύπατος ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ παρέφηκεν ἡμῖν 

τράπεζα», καὶ ἐφάγομεν καὶ ἐμείναμεν παρ αὐτῷ τὴν ἡμέραν 
3 τ 9 9 ς πα - - .- 3 , 

ἐκείνην' ἦν δὲ καὶ ὃ Σωσίπατρος μεΘ ἡμῶν. καὺ τῇ ἐπαύριον 

1. υπο σου Ἠϊει Υ Ν: νογ κηρ. 2 Β (ἀἶθ6βοι Φεω Πϊπίθτ κηρ.) { α. 

παλιν Υ: κ. ο Ἡ. παλιν ης] στεναξας Ῥ2, ο δε Ἡ. παλιν π8ΟἩ ουρανον 

Ν, ΠΠ ο δε Β | 2. κ. στεν. Ν Ρ2Σ Β 1: ΣΥ | προσ. ειπ. Ν Ρ2 πὸ 1, 
(ογαυζέ αἄ ἀοπιίπιιπι ἄίσεπς): προσευξαµενος ειπεν Ἡ, η ειπεν Β | υιε 

τ. 9. Ὑϊ κυριε Ίησου Ἄρισε Χ Ν Ρ2 πιὸ Τ,, υιξ κ. Λογε π. Φεου (και 

-- πῖ ϱ) πατρος Β | 3. σου Υ οἳ Τ, (7» ανικητον) Β (παντοδυναµον σου 

χειρα): ΣΝ ΡΣ/εν τωτ. τ. Ἡ Ἡ: τω τ. τ. 2 πῃὸ, επι τον τοπον του- 
τον Ν, ενθαδε Β| 4. δη Υ Β2 (δει): δ Ν πδ| δ. τας αμ. Υ Ν πιὸ ΤΠ: 
τα πλήθδει των αµαρτιων Ἐ2 | τουτων ΝΕ2 1: » Υ, αυτων (Στ. ανθρ.) 

πι | παλιν Υ οἳ Τ, (γεδἰάεαῦ: » Ν Ρ2 πιὸ | 6. καταστασει και Ν Ρ2: 

» Ν, πὶολί πα γοτρ]. πι» 1, Β | Τ. γενεσθ. Υ πιὸ 1, (απιροβίθ]]ϐ): εστωσαν 

Ν Β2 | καθως Υ: καθωσπερ πηᾶ, ως Ν ΡΣ] προτερον Ύ πιδι πρωτον Ε”, 

πριν Ν | 9. εστη Υ Β2: εγενετο Ν | παση Ὑ: τη Ρὲ, ΣΝΙη Πρ. Υ: Πρ. 

Ν Ρ2 | εγενετο Ὑ ΕΣ: οµοιως γεγονεν Ν | 10. υγιης -- προτερον Υ: ως 

ην υγιης Ῥ2, πα υγιης Ν | 11. ω -- υγιεις Υ πι Ἰαίπθπι ΖηνΙβομεπταππα 

ΝΟΥ ω, 016 βοἰοπθηῃ Ῥ2Σ οΏθηδο ΕὈἱ8 ΖΙΠι ΘΥΒίΕΏΠ αυτος, ἄαηπ εστησεν, 

αυτος ανεστησεν, αυτος ἐποιησεν τους παντας υχιεις, οἳ ἀἱο Απτθᾶθ 

ἆθβ ῬτουμοτΙβ απ΄ ἀἱο Ἰ,μ6βοι ππίεπ Ρ. 150, 8ἃ-- 10: λ Νπὸ Β1. | 
44. εν τω οικω Υ Ῥ2 ο πΙὰ: εις τον οικον Ν πι πι | οµου Υ οἳ Β (φα- 

γης συν εµοι αρτονγ): » Ν 2 πιδ| λαβων ουν Υ Β: και λαβων Ν Ρ2 | 

15. ηµας ο ανθυπ. Υ: εισηνεγκεν ηµας Ν Ρ2 πι (Σ ημας), ηµας τε και 

Σωσιπατρον εισηγαγεν ἙΒ | παρεῦ. Ὑ: Χ και Ν Ρ2 πιὸ | 16. εφαγοµεν 

Ύ Ἱι και επιοµεν -- Ν ΡΣ| αυὐτω: αυτου Υ [την -- ημων Ν (Σο) Ρ2 
πω”; την εσπεραν πι απᾶρτεοα Ζαβᾶίπεηῃ Ἑ, αἰε ΣΥ 



. εἶμι, δός µοι τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. καὶ διδάξας αὐτὸν τὰ 
περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ἐβάπτισεν αὐτόν. 
ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, ὅτι ἐπίστευσεν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, λαβοῦσα 
τὸν υἱὸν αυτῆς ᾖλθεν εἲς τοὺς πόδας Ἰωάννου, Λέγουσα αὐτῷ" 

ἄνθρωπε τοῦ φΦεοῦ, ὡς ἐδόξασας τὸν ἄνδρα µου, δόξασον καὶ 

ἐμὲ καὶ τὸν υἱόν µου. καὶ ἐβάπτισεν καὶ αὐτούς, καὶ ἠγαλ- 

Λιάσατο ὁ ἀνφύπατος πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Φεῷ. ἐξελθόν- 

των δὲ ἡμῶν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ανθυπάτου εἶπεν Ἰωάννης τῷ 

Σωσιπάτρφ' δεῦρο, τέκνον, εἰσέλθωμεν ἐν τῷ οἴκῳ σου πρὸς 
τὴν σὴν µητέρα. ὃὁ δὲ Σωσίπατρος οὐκ ἐβούλετο τοῦ Λοιποῦ 
εἰσελθεῖν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Ἰωάννην' διδάσκαλε, 
ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχη, καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι ἐν τῷ 

οἴκῳ µου, αλλὰ πάντα καταλείψας τερφφήσομαι τοῖς Χριστοῦ 

λόγοις, τοῖς διὰ τοῦ στύµατός σου κηρυττοµένοις. καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Ἰωάννης, τέκνον, µηκέτι μνήμη» ἔχε τῶν κακῶν λόγων, 

ὧν ἤκουσας παρὰ τῆς σῆς μητρὸς Προκλιανῆς' τὰς γὰρ διαβολι- 

1. ο ανθυπ. Ν Ρ2 πὸ οἳ Β: ΤΙ, | λεγων -- µοι Ν Ρ2 (ηµιε αξιος) 
πι (διδασκαλει, ὃος µοι): δουναι αυτω Υ Τ, | 4. αυτου Ἡ Ν΄: του ανθυ- 

πατου 21, αὈ]κῆτπεπᾶ πι» | 5. ηλθεν --- Ιωαννου Ὑ οἳ Ἡ, (αῦΏετ ργοείζ{θ) : 

προσεπεσεν τω Ιωανγνη Ν ΕΣ Ιαυτω Υ: » Ν Ρ2 1 | 6. ανὃρ. τ. ὅεου Υ: 

-- του ευλογηµενου Ν, ανθρ. του ευλογ. Ἄριστου Ῥ:, αροξίοῖε Ολιγὶςεὶ 

Γ.{| και εµε Ὑ: χαμε Ν Ρ2 | 7. κ. εβαπτ. κ. αυ. Ἡ: αχ. διδαξας αυτους 
απο των Όειων γραφων εβαπτισεν {-- αυτους Ἐ”) εις ονομα πατρος κ. υ. 

κ. αγ. πν. χαι παρεύθηκεν ηµιν τραπεζαν ο ανθυπατος και εφαγοµεν και 

επιοµεν Ν Ρ2 ομπο Βορίαραηρ ἵπ πι" Β Ι,[ 8. ο ανθυπ. Υ:  Ν Ρ2| 
τω ὅεω Ὑ: εν χυριω Ν Ρ2| 9. του ανθ. Ύ Ἱ,: αυτου Ν ΕΣ [τω Υ Ρ2 Β: 

ῬΝ Ι 10. τεκνον Ν ο Β2 (νος δευρο) Τ, (ἀτίϊοκί δευρο πῖολί ιβ): -- 

ἜΣωσιπατρε η, ο» Υ πι | 11. ο δε --- αυτου Ἱ. 132 Υ: ο δε ουκ εβουλετο 

εισελθειν εις τον Οικόν αυτου δια την αυτου µητερα ουχετι Ῥ2, ο δε ουκ 

εβουλετο λεγων Β, » ΝΤ, | 19. προς Ἰω. Ἐ2 Υ {(-- τον αποστολον 

του Χριστου): προς αυτον Ν, ο» Ἡ Β | 19. αν Υ Ν Β: εαν ΕΣ | απερχη 

Υ Ρ2 Β: πορευη Ν | και ουκ. εισελ. (ελευσωµεύῦα Ἡ) εν τω οικω µου 

{εις τον οι. µ. Ἑ, έµω οι. Ρ2) Υ Ρ28Β: εις δε τον οικον µου ουκ εισελευ- 

σοµαι Ν οἳ ΙΤ, [ 14. Χρ. λογοις Ὑ Ἑ: λογοις του Χρ. Ν Ε2 | 185. δια του 
στ. σ. Υ οἳ Β (τοις εκ του αγιου σου στοµατος εκπορευοµενοις ο πι, 22 

πι): δια σου Ν. υπο σου Ρ2 | κ. ειπεν Ἡ: ειπεν δε Ν Ρ2, λεγει Ὦ | 
16. αυτω Ύ Ἑ: προς αυτον Ἠϊπίει Ιω. Ν Έ3 | εχε Ύ Β: εχης Χ, εχεις Ρ2 | 
1ογων Ὑ 2 Β (πονηρων λ.): ΝΤΕ | 1. Προχλ. Ὑ: 3» ἀἱεθ απἆετῃ | 
τας γαρ Ύ: οτι πασας τας Ν Ε2 Β, παπι . . ΟΠΙΠΕΕ Τ, | διαβ. Πῖετ Υ Ν Β: 

Ηπίετ καταλ. Ῥ3 
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κὰς ὑποθέσεις καταλείψασα μεριμ»νᾷ τὰ τοῦ Χριστοῦ. οὐκέτι 
στ 3 ΄ ϱ 9 3: ὸ} ο 3 9 - 9 

οὖν ἀκούσεις λόγον πονηρὸν ἐξ αὐτῆς, ουδὲ σχῆμα διαβολικὸὺν 

ὄψει ἓν αὐτῇ, ἀλλὰ ἔστιν καὶ αὐτὴ μετανοοῦσα καὶ ἀπεχομένη 

τῶν κακῶν Λόγων καὶ σχημάτων ὧν ἐποίησεν πρός σε. καὶ 

ἔλαβεν Ἰωάννης τὸν Σωσίπατρον ἓκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ εἰσήλ- 
ὃαμεν ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ἦν δε Προκλιανὴ πεσοῦσα ἐπὶ τοῦ 

ἐδάφους πενθοῦσα καὶ μετανοοῦσα ἔπὲὶ τοῖς κακοῖς τοῖς προγε- 

γονόσιν αὐτῃ. ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι εἰσήλθομεν ἓν τῷ οἴἵκῳ 
2 ο 3 ’ ὰ 3 } ΄ ς -- μ - 3 

αυτῆς, εὐφθέως ανέστη εἴς απάντησιν ἡμῶν καὶ πεσοῦσα εἰς 

τοὺς πόδας Ἰωάννου εἶπεν' διδάσκαλε, ἥμαρτον εἷς τὸν Φεὺν 

τὸν κηρυττόµενον ὑπὸ σοῦ, ἀλλὰ δέοµαί σου καὶ ἱκετεύω, μὴ 
3 ω δν ρω , ἕ 3 Δ ΔΝ ς! Ν 

ουν ή, δούλη σου ἰδοὺ γὰρ ἅπαντα τὰ πρός 
. ᾿ ον / Δ ΄ 

μοι εἷς τὸν ἐμὸὺν υἱὸν αναφέρω πρός σε, τὸν καλὸν ἰατρόν, 

τὸν δυνάµενον φεραπεῦσαι τὰ ἐμὰ ἀνίατα τραύματα. απὺὸ 

γὰρ πολλῶν ἡμερῶν ἐκεντήθη εἰς τὴν ἐμὴν διάνοιαν ὑπὸ πνεύ- 

µατος πονηροῦ ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τῇ ἐμῇ καὶ τοῦ υἱοῦ µου 

1. καταλ. Ύ (Ρ086ΓΥ. --λυ--) Ὦ2 Β Ἱ,: καταβλεψασα Ν | τα Ν Ρ2 Β 

ος 1: ΣΥ τ. Χρ. Υ Ἡ: περι Χρ. Ν Ρ2, της (οικείας -- πι) σωτηριας 

της (ιδιας -- πι) ψυχης (-ἰ- αυτης ϱ) Β| 2. πονηρον εξ Ὑ: κακον παρ 

Ν Ῥ3, κακον εκ του στοµατος αυτης Ὦ | ουδε σχηµα (σχισµμα 2) διαβο-- 

λικον (δαιμονικον Ἑ) οψει εν (οψη επ Ῥ2) αυτη ΝΡ2ΣΕΒ: ΣΥ ο 1, | 
8. αλλα εστιν Υ: εστιν γαρ Ἑ, αλλ εσται Ὦ2 Ἡ,, αλλα µαλλον εσται Ν | 
απεχ. Ἡ Ν Β: ανεχ. Ῥ2 | 4. των (τον) Υ: Χ απο Ν Ρ2 Β | και (των -- 

Ῥ2) σχηµ. Υ Ρ2 Β (αἱ ο Χ και εργων): 7» Ν| 5. ελαβεν Υ: λαβων Ν 

Ῥ2 (παὶ ΠηΣ δ και Ἡ. -ἵ- ο), λαβοµενος ο ο | τον -- και Ὑ: της χειρος 
Ἔωσιπατρου Ἑ, (τον Χ Ἐ3) Σωσιπατρον Ν ΡΣ | εισηλθαµεν Υ: --ομεν 

Ρ2, ανηλθομεν Β, εισηλθεν Ν | 6. ήν Ν Ρ2 οἱ Β (η δε Πρ. ην): η Υ | 

7. τοις κακοις Ὑ ο (πιὶ πιὸ απἆθτβ Ροεβίθ]]ϐ: πασιν κ Ν Ρ2 | τ. προ}. 

αυτη Ν Ῥ2: γενοµενοις παρ αυτης Υ (τοις), τ. πεπραγµενοις αυτη Β | 

8. ως -- εισηλό, Ν οἳ ἴ: ως δε ἠκουσεν οτι Ιωαγγης ηλθεν (ανηλθεν πι 

2) Β, ως ουν ηλθαμεν ὮῬ2, 8168 Ὀϊβ Τωαννου 1.10 35 Υ | 9. ειπεν ΝΡ.: - 
και ειπεν προς Ιωαννην Ὑ, εβοα λεγουσα Β | 10. διδ. Ν Ρ2: και µαθητα 

του Ἄριστου -- Ὑ. Ὀεπίφπε αμοδἰοίε Ο)γὶκύέ , ὸ»δ Β | 9εον Υ πιδ οἳ Ἡ, 

(εογαπι ἴε εἰ «ΟγαΠι ἄεο «πιει οοζίδ) Ὦ (εις τ. Φεον και εις τον εµον υιον 

κτλ.): -ἵ- τον µεγαν Ν ΡΣ| 11.σου Υ Ρ2ΣΠδ Β: ΣΝΙ κα. κε. Υ Ν: 
ολ ΡΣλπιὸδ Β| 1. επι Υ Ν πιὸ: » ΡΣ | ὃδουλη σου Ἡ: ση ὅουλη Ν Ε3, 

ἔµοι πι» | τα πραχθ. µοι Ἡ ΡΣ (παρ εµου, 80 81Π6ἳ πι ἀθτ Πρτίραοπβ αὖ- 
ἩθἰοΠ{): υπ εµου κακα ΒΟΡΑΙ 01Πθ τα Ν | 19. προς σε Υ: επι σε Ν 3, 

σοι Πδ | 14. τον δυν. Υ Ρ2 Τι: ως ὃδυν. Ν | ανιατα Υ Ρ: Τι δ Ν| απο 

--εκεντ. Ἡ ΡΣ (ηµ. πολλ.) Ἱω: εκεντηῦη γαρ Ν οἳ πιὸ | 16. εις --- διανοιαν 
Υ: η εµη διανοια Ν ΕΣ πνευμ. Υ Ν: δαιμονος Ῥ3, ἄἰαῦοιὲ Τι | 16. πο- 

γηρου Υ Ἱιι ακαθαρτου Ν Ρ2 | τη καταστρ. --- και Ὑ: καταστρ. Ν Ρ3 ] 
νιου µου Υ Ν: εµου υιου Ε2 



ον μοι συγκαθευδῆσαι. καὶ εἲς θυμόν με ἐνέβαλεν. ὁ δαίµων ὁ 

᾽αὐτήν, ὁμοίως καὶ Σωσέπατρον τὸν υἱὸν αὐτῆς καὶ πάντας 

ο ος Ἐ λος, ον αρ συγκατέφετό 

πονηρὸς πρὸς τὸν ἐμὸν υἱὸν διὰ τὸ μὴ εἶξαι αὐτὸν τῇ ἐμῇ πο- ος 
νηρᾷ ἐπιδυμίᾳ' τούτου χάριν προσῇλθον τῷ ἀνθυπάτῳ, ὅπως ος, 
τοῦτον ἀπολέση, κἀγὼ κουφισθῶ απὺ ταύτης τῆς ἀνάκτου καὶ 

κακῆς µανίας. ἀλλὰ δέοµαί σου, δυσώπησον τὸν δεόν σου, 
ὅπως μὴ τιµωρίση µε διὰ πάντα τὰ πραχθέντα µοι κακά. ὅ 
δὲ Ἰωάννης ὑπολαβὼν απὸ τῶν φείων γραφῶν καὶ διδασκαλίαν 

ἱκανὴν ποιησάµενος πρὸς τὴν Προκλιανὴν περὶ µετανοίας καὶ 
τῆς εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα πίστεως, ἐβάπτισεν 10 

τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῶν. καὶ Λλαβοῦσα Προκλιανὴ χρήματα 
ἱκανὸὼ ἤνεγκε καὶ ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας Ἰωάννου λέγουσα” κύριε, 
Λαβὲ ταῦτα εἰς διάδοσιν τῶν χρείαν ἐχόντων. ὃ δὲ Ἰωάννης 

εἶπεν αὐτῇ" ἔστιν σοι καὶ ἄλλα ἐν τῷ οἴκῳ: ἡ δὲ εἶπεν" ναί, 15 
Ἀ- 

κύριε, ἔστιν µοι καὶ ἄλλα πολλά. ὃὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν 

4. Σωσ. Ὁ 1: » Ν Ρ2 [αυτος Υ: δε -- Ν Ρ2 | συγκατεδετο Ν πιὸ: 

--Άεντο Υ Ῥ3 | 9. µοι συγχαθ. Ν Ρ2: καθισαι µετ εµου Ἡ, πὶελί απβρε- ο 
ἀτίοἷί ἵπ Τ, πιῖ [και Ὑ: οὔεν Ν 2 πιᾶ Τ, ({εο) | ενεβαλεν Ὑ:ϊ ηγαγεν Ν ον 

3, αγαγων πι | ο πονηρος -- προσηλδον Ἱ. 4 Ύ (µη ειξαι βεΏτεῖοε Ίσ]ι τς 

αίαϊῖ ἥξαι): ηἩχ και προσηλδον Ν Ρ2 (--θα)λ, προσελθων πιῖ, μέ ει 
αριᾶᾷ Ῥτοευπε]επι [αἰδὶ εγιπαεπές αεεµδαγεπι Ἰ. | 5. τουτον Υ Ν πι»: αυτον 

χαχως Ῥ2 Ἰ, | ταυτης -- χακης Ὑ: της ατακτου Ν Β». της ασχετου τὸ, 

βοἩχ απάοτς Τ, | δεομαι σου Ύ Ἱ,: ελεησον µε και Ν Ρ: | ἹΤ. τιµωρηση ΑΙ 

(---σει) Ἡ: --σηται Ν Ρ2{ µε Ἠῖετ Υ Ν: Υος τιµωρ. Ῥ” { δια --- κακα Ὑ: νι 
υπερ παντων των πραχθεντων µοι χακων Ν Ρ2 8. δε Υ Ν Ρ2 πῇ: ουν 9 
Ἑ ἀειτ επἀ]εῖ π]εάετ νετρ]εϊολμῦατ πετά | υπολαβων Υ ΝπιΣ Β: --βομενος 

Ρ3 1 9. κανην Υ Ν πιῦ Β: καλην και αγαδην 2 | ποιησαµενος: παν Ὑ 

ποϊησας | την Προκλ. Ὑ: αυτην Ν Ρ3 Π,, αυτην και Σωσιπατρον πι Ι περι 

µεταν. Υ Ν Ρ2: |» πιὸ, Ἰήπίες ἀ4ἱθ πιστις μεδίεΙ]έ Τ,, πετ |» Β | και 
της -- πιστεως Υ ΝΙ,: Πιτ χαι πνευμα πιστεως Ῥ3, Σ πό Β | 11.ομοιως 
ΥΝ: » Ρ321, | τον υιον αυτης Υ 1, (νοτ δοεραίγιωπι) Β ϱ» 4επ Ναππεη): 

» Ν Ρ2| 19. Προχλ. Υ 1, οἳ Β: » Ν Ρ2| 19. ἵκανα Ύ Β: πολλα Ν Ρ2 
1, { ηνεγκεν (ηγαγεν Ὦ) και Β Υ οἳ 1, (αω[ῖέ «οαππ): » ΝΕΡΣ [ εὔηκεν 

Ν Ρ2 Β: εθυχεν Υ | Ιω. Ν Ρ2 οἳ 1, (νοτπες) Β (του Ιω. πα πα, πατο 

αυτου, 3Ώεγ τω αποστολω }Υοτ και εὐ.): του αποστολου του Ἄριστου ο 

Ίωαννου Ύ | λεγουσα Ν Ρ2 Β: και ειπεν προς αυτον | 14. χρειαν Υ Ν : 

Β: πτωχων και παντων των Χ Ρ2 ο 1, | Ιω. Υ ο1,  Β: ΣΝ ΡΣΙ πα 

15. και αλλα Ὑ (πα ο Χ τεχνον Ἡ. -ἕ- χρηματα): αλλα Ν Ῥ2. αλλο τεκ- μΧ 
νον η” | 16. µοι και 2 Β: µοι Ἀ, και Υ ο -- αυτην Υ: ο δε ειπεν Ν, . 

ειπε δε {-- αυτη πιΣ) ϱ αποστολος (-- αυτη -- ϱ) ΕΒΕ, » Ρ2 ον. 



-- 150 -- : 

πρὸς αὐτήν' ἤδη οὖν ταῦτα ἀφορίσασα εἷς χρείαν τῶν δεο- 
µένων ἀπόθες αὐτὰ ἓν τῷ οἴκῳ σου καὶ ταῖς σαῖς χερσὶν διάδος 

αὐτὰ τοῖς χρείαν ἔχουσιν, καὶ ἕξεις Φησαυρὸν ἓν οὐρανοῖς. 

αὕτη οὖν ἐκράτησεν τὴν ἐντολὴν Ἰωάννου καὶ καθ ἡμέραν ἐπὶ 
ὃ ταῖς ἔξω Φύραις τοῦ οἴκου ἑαυτῆς ἵστατο, πᾶσι» τοῖς ἐρχομέ- 

νοις καὶ χρῄήξουσιν τὴν διακονίαν ἀποπληροῦσα. διετρίψαµεν 
δὲ ἓν τῷ οἴκῳ Προκλιανῆς καὶ Σωσιπάτραυ ἡμέρας πολλὰς καὶ 
καρποὺς αγαθοὺς εἴδομεν ἐπ αὐτῇ καὶ Σωσιπάτρῳ, τῷ υἱῷ 
αὐτῆς διὰ γὰρ νηστείας καὶ προσευχῆς ἐταπείνωσεν ἑαυτή»ν, 

10 δεοµένη τοῦ Φεοῦ, ὅπως συγχωρήση αὐτῇ τὰ προγεγονότα. µε- 
τάνοια οὖν, ἀγαπητοί, εἰσάγει ἡμᾶς πρὸς τὸν Φεὺν καὶ τὸν 
ῥύπον τῆς ψυχῆς καθαίρει. 

Τοῦ δὲ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν χάριν ἐπιδώσαντος 

1. ηδη ουν Ἡ Ν Ρ2 (ηδει) πηΣ: ἵδου ϱ πη | αφορισασα Ν ο πιὶ 

(--ησασα): αφωρησας Ὑ, αφορησας πι”, ἡ φώρησας Ῥ2 | ἆχρειαν τ. δεοµ. 

Υ οἳ ΗΕ: λογον (λογων Ρ2) των χρειαν εχοντων Ν Ρ2, '» Β | 9. σου Ν 

Ρ3 οἱ Β: ΣΥ | διαδος αυτα Ὑ: διανεµε αυτα ἙΒ, διδου πασιν Ν Ρ2 | 

ὃ. ουρανοις Υ Ν Β: ουρανω Ρ2 | 4. εκρατησεν Ν Ν: επεκρατησεν Ρ2 | Ιω. 

Υ Ῥὸλ: του Χ Ν Β | ὅ. ταις ε. θυραις Υ Β2 Β: τας ε. 8υρας Ν | του 
Οικου εαυτης Ὑ: του ιδιου οικου ΙΙ ΠΙΣ, της οικιας Ν Ῥ2 ο (-- αυτης) | 

πασιη: πχ Ύ Χ και |θ. και χρήζ. Υ Ν: και χρειαν εχουσιν Ῥ2, ενδεεσιν 

μή ϱ, ο πιὶ την διακ. αποπλ. Ὑ: την χρειαν ποιουσα Ν, την αποκρισιν 

ποιουσα Ῥ”, επαρκουσα τα προς την χρειαν Β | 7. Προκλ. κ. Σωσ. Υ 1: 

Ἠροκλιανης Β, αυτης Ν Ρ3 | 8. ειδοµεν Υ Τ, Ἑ (απᾶςιβ ρθβίθΙΙϐ): οιδαµεν 

Ν ΕΣ | επ αυτη -- αυτης Υ (Ν ΡΣ » Σωσ.): επι τε αυτης και Σωσι- 

πατρου του υ. αυ. Π1Σ, εν αυτη πι] ο, πι ἐρδίς Τ, | Ί10.του 8εου Υ Ρ28Β: τω 

Φεω Ν | τα προγεγ. Ὑ: αυτη αµαρτηµατα, ην γαρ και η Όυρα αυτης (αυτου 

Ν) ανεωγµενη παντι (ανθρωπω -- Ε”) τω χρειαν εχοντι, απο προαιρε- 

σεως (προθεσεως Ν) αγαδης -- Ν Ρ2 ομπο Βεβίᾶάριηρ ἆπτομ Τ, Β | 
41. ουν Υ Ν οἵἳ Β: γαρ αγαδη 2, επ βαΐᾳπ 5 1, απᾶ πηέ γἰθΙθιι απάθτῃ 

η” [τον Όεον Υ Ν: Φεον ΕΣ 12. της Ψυχης καθαιρει Ν Ῥ2Σ: του σωµα- 

τος αποκαθαιρει, οτι αυτω πρεπει η δοξα εις τους αιωνας των αιωνωγ. 

περι της εξηγήησεως του αγιου ευαγγελιου του κατα Ιωαννην εν ποιω 

τοπω εξηγησατο Υ. Ίτπ Β Ἰαπίοί Φοβ]αβ α. ὈερεγβοἨτίξ: µεγιστον ουν 

αγαπητοι δωρον παρα Όεου και Φαρµακον ζωης (αιωνιου -- ϱ) η µετα- 

γοια τοις ανγθρωποις δεδωρηται εν Χρ. Ι. τω κυριω ηµων, ω η 3οξα και 

το κρατος εις τους αιώνας των αιωνων. αμην (8ο ο, πας] δοξα Ἠαῖ τηῖ 
συν τω πατρι και τῳ αγιω πγευµατι 9ἨΠθ αµην., Υοη εν Χρ. -- αµην 

ὸ πι”). Περι της εξηγησεως του αγίου ευαγγελιου και τῆς µεταστασεως 

του Φεολογου Ἰωαννου (ο πιὶ, ΠΠΣ τα περι του αγιου ευαγγελίου πι). 

Ηϊοι Ὀορϊηπί αποἢ ἆλς Βέοῖς ἵπ Οοἵβι. 194, νο]οβοπ Ίο] ἀπτοι Ῥ: Ῥο- 

ποἴομπο. Ἀ. Εἰπ]εϊίπηρ, ἀοτί απο ἀἱο Πουοιβολτ | 19. δεν Ν ΡΣΡ: 

πιὸ; Σ Β | επιδωσ. Υ Ν Ρ2: επιδοντος Ῥ", επιδιδοντος Β, ενδαψιλευσα- 

µεγνου πηῦ 



. πάντες οἳ σω. σχεδὸν οἳ ἐν Πάτμφ τῇ νήσῳ. ἀνέστη δὲ 
βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ἐκώλυσεν τὴν περὶ τοῦ Χριστοῦ διδασ- 

καλίαν ἄγεσθαι πρὺς πάντας τοὺς Χριστιανούς. πολλοὶ οὖν 

ἀπελθόντες πρὸς τὸν βασιλέα ἔλεγον τὰ περὶ τοῦ Ἰωάννου, 

ὅτι ἄνθρωπος ὅσιος καὶ εὐσεβὴς τυγχάνει, καὶ πάντα τὰ λα- 
λούμενα παρ αυτοῦ καλά εἶσιν λίαν. ὅ οὖν βασιλεὺς ἐποίησεν 
βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ἰωάννην, ποριέκον .ὴν λύσιν τῆς 

ἐξορίας ἡμῶν. μετὰ οὖν τὸ δέξασθαι τὸ βιβλίον τὸν Ἰωάννη», 

ἰδὼν ὅτι ἐπίστευσαν πάντες οἱ ἐν Πάτμφ τῇ νήσῳ τῷ Χριστῷ, 
ἠβουλήθη πάλιν ὑποστρέψαι εἰς Ἔφεσον. καὶ δὴ µαθόντες 
πάντες οἱ αδελφοὶ παρεκάλουν αὐτὸν μὴ ἀποπλεῖν, ἀλλὰ µέ- 

νειν αὐτὸν ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ µετ αὐτῶν ἕως Φανάτου. ὁ δὲ 
Ἰωάννης παρήνει αὐτοῖς λέγων τί ποιεῖτε, τέκνα, κλαίοντες 

1. των λογων Ν πι” (Ρ: των λογον) οἳ Ἑ: τον λογον Ὑ Ρ2, ρεγ Ῥταε- 

ἀἰκεαξίοπεπι «σας πι Ῥελίαςς ἀθ5 βαΐπεΒ Ἰ, | τ. αποστ. αυ. ἵ Ρ: (πι 

τ. απ. Νο Ιω.) Ὁ: Σ Ν Ρ2 ο πιὸ πιὸ | 2. παντες -- σχεδον Ὑ Ρ'": σχε- 

ὅον παντες Ν Ρ2 Β πι | ανεστη δε Υ Ῥ: (-- και]: ανεστη 2 Ρ3 (4ες 

Ἠϊες π]εάετ οἰπίτῖε Α. σα Ρ. 195, 8], τελευτησαντος ουν του βασιλεως του 

παραπεµψαγτος ηµας εν Ἱῖατμω τη γησω αγεστη Ν, τελευτησ. ουν του 

εχεισε ηµας εξορισαντος ηµας βασ. ανεστη Β, πποτέπο αμέεπι Ιοπιξίαπο, 

σφι πο ἐγαπαπικεγαί πι επἰέέπε, Δ1έΟξΕΞΒΟΥ εἶπε εἴο. 1, | 5. εκωλυσεν 

5 

Υ οίο.: πατ Ν εχωλυεν | περι του Ύ πιὶ πι: περι Ρ2 πὸ ᾳ, του Ν Ε", 

» Ρ31 Ἄριστου  εἴο.: πα πὶ πι χυριου | διδασκ. Υ Ρ: πα πιὸ: ὅι- 
ὅαχην Ν ο πι2, διαδοχην Ρ2 (Ρ539) | 4. αγεσδαι Ύ Ῥ': λεγεσθαι Ν Ρ3 Ε5, 

πὶοϊὲ νετρ]εϊελΌατ 1, Β πι” | τους Υ Ρ2 Ρ’. 'Σ Ν Ρ5 | ουν Υ εἰο.: 
πας Ν | 5. απελθ. πρ. τ. βασ. Ἡ Ῥ'": εισε]θοντες Ν Ρ2 Ρ3 | ελεγον τ. π. 

τ. Ιω Υ Ῥ: (Στα τ. του): εξηγηήησαντο αυτω (τα -ἵ- 3) περι Ἰωαγνου 

λεγοντες Ν Ρ2 Ρ3 | ϐ6. ευσεβης τυγχ. ν Ῥ' πιὸ (εστιν): ευλαβης (ευλα- 

βεστατος Ν} εστιν Ρ2 Ρ: Ν| ἹΤ. παρ Υ Ν Ρ2 Ρ”: υπ Ρ! | εισιν λίαν Ὑ 

(Ρεδεῖιτ. λια) Ρ": λιαν Β), » Ν Ρ2 [ουν Υ ΡΕ": δε ΝΕ” Ρ5 Ι επ. βιβλιον 

χ. απεστ. Υ Ν Ρ: Ρ': εγραψφεν χαι απελυσεν βιβλ. 3 | Βδ. περιεχον Ν Ρ:: 

περιεχοντα Υ Ρ2 Ρ:| 9. ημων: πι Ἐ2 αυτου | τον Ιω. Ἠϊετ Ὑ Ρ": νος 
το βιβ. Ρ2, εὐεπᾶα οἴπε τον Ν Ρ3 | 10. εδων οτι Ὑ Ρ: (ἀἴεβο Ῥεϊάεπ 

ΡεβεὮτ, εδον) Ν Ῥ:: εδοντες 2 | παντες Υ 3 (τος επιστ.) Β΄": απαντες 

Ν Ρ5| Πατµω Υ Ν Ρ": » Ρ2 Ρ5 | 14. ηβουλ: πα ΡΕ: --Λήθην δε] πα- 

Σιν Υ Ν Ρ1 Ρ.. » Ρ: Β| υποσερ. Υ Ε2 Ρ:5 (Χ Ιωαννης) απ]: επιστρ. 
Ν Ρ: πιὸ | ὅη Υ ' (δει): ο» Ν Ρ2 Ρ3 | 19. παντες Ἠετ Ἡ Ρ": Ἠπίθς 
αδελφοι Ν Ρ2 Ρ”, Ι Β (πχ πι πιστευσαντες ΥΟΙ αὖδ.) | αυτον Υ ΡΕ: Β: 
τον ἴωαννην Χ Ρ2 Ρὸ µη Υ Ρ': του Χ Ν Ρ: Ρ3 | αποπλειν Υ εἴο.: πας 

Ρ3 αποπ]λευσαι | 19. µετ αυτων: » πι Ν | εως Ἀανατου Ρ2 Ρ3 οἳ Ἱ,: 
αυτων -ἵ- Ὑ. αυτου -ἵ- Ν πό, "Σ Ρ' εἲ Β | 14. παρηνει πιαηπὶρία1Ηρ γετ- 
εεμτίερεν: πατ Ῥ3 -- πασιν | τεκνα: Σπα Ν 



--- 1859 --- 

καὶ ὀδύνας ἐπιφέροντες τῇ ἐμῇ ψυχῆ: ὃ γὰρ Ἀριστός, ᾧ ἔπι- 
στεύσατε, αὐτός µοι ἀπεκάλυψεν τοῦ ὑποστρέψαι πάλιν ἓν 
Ἐφέσῳ διὰ τὴν πολλὴν ἀσθένειαν τὴν οὖσαν ἓν τοῖς ἐκεῖσε 
ἀδελφοῖς. ἰδόντες οὖν πάντες οἱ ἀδελφοί, ὅτι οὐ πείφεται τοῖς 

ὅ Λλόγοις αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπο» ἐπὶ τὴν γῆν καὺ παρέὲ- 

κάλουν αὐτὸν μετὰ δακρύων Λέγοντες' καὶ εἰ τοῦτο βούλεσαι 

διδάσκαλε ποιῆσαι τοῦ ἀποπλέειν καὶ ἑάσαι ἡμᾶς ὀρφανούς, 

παράδος ἡμῖν ἐγγράφως, ἅπερ εἶδες σημεῖα παρὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Φεοῦ καὺ τοὺς λόγους, οὓς ἤκουσας παρ αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς 
ς - ϱ) Δ κ) / ς/ β] / ς ς) ἡμῶν ἀκαταληψίας πρὸς αὐτόν, ὅπως ἐσώμεθα ἑδραῖοι καὶ 

ἀμετακίνητοι πρὸς αὐτόν, καὶ μηδεὶς τῶν αἀδελφῶν ὀλιγωρήσας 
.. , / ὼ ” / / / απέλΦη πάλιν ὀπίσω τοῦ διαβόλου καὶ γενώμεθα πάντες κα- 

τάβρωµα αὐτοῦ. ὅὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἠκούσατε, 
τέκνα, παρ ἐμοῦ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν σηµείων ὃ Ἰησοῦς, 

1. οδυγας: ηΙΥ Ν οδυγην | ω Ῥὸ πι, 488βε]Ώθ Ἰδί ο ἵηπ Υ: ον 2 Ε", 

εις ον Ν ο ΙΙ | 2. απεκαλ.: επεκαλ. πι Ν | υποστρεψαι Ν Ρ2 Ρ5 Ρο 
ΠΣ: επιστρεψαι Ὑ., υποστρεφειν Τη, επιστρεφειν πηΣ | παλιν πει Υ Ρ". 

ΝΟΥ υποστρ. Ν Ρ2 Ρὰ, νοῦ απεκαλ. πΣ, πι ο| εν Εφ. Υ Ν Ρ: Ρὸ Ρ': 

εις Έφεσον Ἑ πηὸ | ὃ. εχεισε Υ Ῥ' πιὸ Τ, οἳ Β: |» ΝΕΡΣ Ρὸ, πο]ομο ἀαεῖτ 
εν Έφεσω (Έ2 τοις εν Ἐ.) Ἠϊηίθι αδελφοις | 4. ουν Υ Ῥ2 πὸ: δε Ν Ρὸ 
Ῥ: Β | παντες Υ Ρ: 1,: » Ν Ρ2 Ρὸ Β πιδ| οι αὓ. Ἡ ΡΣ Ρ Ρ:Β: ΣΝ 

ΤΙ πειθεται Υ Ῥ'" Β: Ιωαννης -- 2 Ρ2 πιὸ Τ, ο Ιω. -- ΝΙ 6. αυτων Υ 

Ρ: Τ, ο Τη]: αλλα βουλεται εν Ἐφεσω αποπλειν -- Ν Ρ2 Ρ5, αλλα β. απο- 

πλευσαι -|- ΠΠ3, του µη αποπλειν -- ΠηΣ | επεσαν Υ Ν Ρ2 Ρὸ: επεσον Ρ" 

(Ξ- παντες) Πῃ5, προσεπεσον πι} 6, προσεπεσαν ΠΣ | επι προσ.  Ρὸ Ρ': 
3-- αυτων Ν ΡΣ, Σ π]ὸ | επι την γην Υ Ρ2 Ρὸ μη; εἶει της γης Ρ", ΣΧ | 

κ. παρεκ. αυτο: ο» πι Ν | ϐθ. βουλεσαι Ὑ: βουλεται Ῥ", βουλει Ν Ε2 

Ῥὸ πιὸ (Χ ου), σοι χεκριται Β | Τ. διδασκαλε Υ΄ πα Τι (Όοπε πιαφἰδίε) : 
ο διδασκ. Ῥ", ο ημων διδασκαλος Ν Ρ2 Ρὸ, » Β | ποιησαι Υ Ν Ρ2 Ρὸ 

Ῥ: ὸ» Ρ4/{αποπλεειν Υ Ρ" (--εην): --λειν Ν Ρ2 Ρὸ, Σ πι ΠΙΘΗΤΘΓΘΙΙ 

Ῥ πιδ | και -- ορφανους Υ Ῥ'": απο της γησου και καταλιπειν ηµας ορφ. 

ΡΣ Ῥ2, απο τ. νήσου ταυτης και ορφ. ηµας ποιησαι Ν | 8. εγγραφως ΥΝ 

Ῥ2 Ρὸ οἱ Τ, Β πι; » Ῥ”, νοομοι αἰοίῃ Ἠϊοι σηµεια | 9. και περι Ρ": 

περι Ῥ2 Ρὸ, και Υ Ν | 10, ακαταληψιας Υ Ῥ2 Ρὸ Ρ" (--λυψιας]: κατα- 

ληψειας Ν, ἄεπ πηνοτείἄπά]επεη βαἰσίμεΙ] » 1, περι της σαρχωσεως και 

ΟΙικονοµιας {του υιου -ἷ- ΠΣ ϱ) του Όεου ἙὮ, περι της σωτηριας ημων 

ηῦ | οπως εσωµεθα (ηµεθα 2) -- και µηδεις Υ ΕΣ Ρ" οἱ Ἡ Β, αποἩ 

οἶπίρο Τί πΙΙΘΓ ἵη παῦ: (να µηδεις Ν Ρὸ νοη ΘἶΠΘΙΠ προς αυτον Π1πΠι αἩ- 

4θιη αὈβρτίπροπά | 19. απελθη Ν Ρ2 Ρ5 Β: --δει Υ, --θειν Ῥ4 { παλιν 
Ἠϊοντ Ὑ Ῥ”: νος απελ. Ν ΡΣ Ρῦ, » Β| οπισω: παν Ν νου παλιν απελ. | 

γενωµεῦα Ν Ῥ2 5: γενομ. Ῥ", γινομ. Υ | παντες ΥΕ” Ρ': απαντες Ν 

Ρ5 | 14. παρ εµου Υ Ῥ: ος Τ, (αὐ ογε Ίπεο): ο» Ν Ρ2 Ρ3 Β | σηµειων Ἠΐθς 

Ῥ: Υ (ναιβομνίθῦει σηµεια): των Φεοσημειων ΥΟΙ ων Ν Ρ2 Ρ5, εὐοπάα 

των σηµειων 0ἨΠθ παντων Β | ο Ίησους Ὑ: ΄Σ ἀἱθ απάθτη 



ζ μμ . κατὰ πρόσωπόν µου καὶ δώ, τοὺς λόγους 

οὓς .- πρός µε περὶ τοῦ διδάξαι ὑμᾶς καὶ προσέχειν 

Φεῷ. ἀρκεῖσθε οὖν τούτοις, καὶ παρέξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον ζωήν. 

ὡς δὲ εἶδον οἳ ἀδελφοὶ πάντες, ὅτι οὐ πείθεται Ἰωάννης τοῦ 
ἐγγράφως ἐκφέσθαι αὐτοῖς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ, κλαυθμῷ µε- 
γάλῳ ἔκραξαν ἅπαντες' αξιοῦμέν σε καὶ ἱκετεύομεν πάντες, 

πάτερ, ἐγγράφως ἡμῖν παράδος τὰ περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
υἱοῦ τοῦ Φεοῦ. ὁ δὲ Ἰωάννης σπλαγχνισθεὶς διὼ τὰ πολλὰ 
ὀὁάκρυα αὐτῶν εἶπεν πρὸς αὐτούς' ἀπέλθατε, τέκνα, εἰς τοὺς 

οἴκους ὑμῶν, καὶ ἐὰν ὃὁ κύριος Φελήση, κελεύσει αὐτοῦ καὶ 10 

τοῦτο τὸ αἴτημα ὑμῶν δώσω ὑμῖν. ἐπορεύφησαν δὲ ἕκαστος 
-ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

Ί. µου: |» πι Ν | 2. περι του  Ρ: πΣ: επι του Ρ3, επι το Ρ3, 

προς το Ν, πῖοΏε γετρ]εῖονρατ Τ, ο πι πι | υμας Ν ΡΣ Ρ: πιΣ οἱ 1, (4ο0- 

οι 08) ο πιῖ (εγγωρισα υμιν): ηµας Υ Ρ) και: πι Ντου | ὃ. δεω Υ 

Ρ: οἳ 1, (βεγοΐίε εΓφο ἄεο): αυτω Ν Ρ3, αυτοις Ρ2 | παρεξει Υ Ν Ρ2 Ρ: 
(» και) πι: παρεχει Ῥ), παρασχοι ο πιῖ | υμιν: πας Ν ημιν | 4. ειδον 

Ύ (ΕεδεΏγ. εδον 8ο απο] πι) Ρ" (ιδων): ηκουσαν Ν Ρ2 Ρ3 ϱἳ Β (ταυτα 

δε ακουσαντες οι αδελφοε)}, πῖοϊΏε σα νετρἘ]. αἵπά πι” Τ,; Ιείσίετετ Εὶσί σαχ 

Ἐεάε ἀ4εβ ζοβαππες Ἠίπσα: Εευεϊαξίοπειι, φκαπι πλ ἀοπιέπιις «εσεις, φιεέ 
εδὲ ῥγὐπερίπι εἰ Ππίς, γευεῖαγε ἀἰφπαίις εδὲ, υοδίς γευεῖανί, εἰ είφπα υἱ- 

αἰδέίε, φ«παε ἀοπεύπας, φιά πιε οετόα οἶίαε )ωηίμς ἀοειαέ, Ῥεγ πιε ορεγαέιδ 

εδέ | παντες Υ Ρ: πι; » ἀϊθ απάθτη | οτι ὓ Ρ" πΣ: τον λογον τουτον 

χαι κ Ν Ε2 (των λ. τουτων]) Ὦ3 | Ιω. του Υ Ῥ: πῃΣ: αυτοις Ν Ρ3, αυτοις 

του 3, πατ ἀἴεδετ Ἠαί ἆαππ ειναι µετ αυτων, χλαυθμω κτλ. | ὃ. εκθεσδαι 

αυτοις Ὑ ΠῃΣ: αυτοις εκδ. Β", αποθεσθαι Ν Ρ' | του Χο. Υ Ρ3: ΤἸησου 

Χρ. Ρ' πι», Χρ. Ν | 6. απαντες Ἠ]ετ Ύ Ν Ρὸ Ρ: πι2: γοτ εχραξαν Ρ2 | 

αξιουμεν Ὑ Ρ' πι: προς Ιωαννην ]εγοντε Χ ΧΝ Ρ', πρ. Ιω. Χ Ρ2|σε 

πίετ Ὑ Ρ' πι}. Ἠπίθς εκετ. Ν Ρ2 Ρ3 | παντες Υ πιΣ: απαντες Β', » Ν 
Ρ2Ρ5 | 7. Τησου Χρ. Υ Ρ" πι 1: Χριστου Ν, » Ρ: Ρ2 (ἀϊθβει » αποῖι 

48 [ο]σεπάε του) | δ. σπλαγχχισθεις Υ Ρ: ΒΙ,: εσπλαγχνισδη επ αυτοις 
Ν Ρ2 Ρ5 | 9. αυτων Ἠῖετ Ύ 2 Ρ5 πιΣ: γος ὅαχρυα Ν ο πι (Ρ:42) | ειπεν 

πρ. αυ. Ὑ: χαι ειπεν αυτοις Ν Ρ2 Ρ3 (ο πιῖ Ρ: οἨπο και) | απελθατε Υ 

Ἐ2 Ρ5 Ρ!": απελθετε Ν Β (απο πι2) | 10. και νοτ εαν: ο» ηιτ Υ | Φεληση 

(οᾶες ---σει) Υ Ν Ρ3 Ρ2 πι2: ευδοκισει Ῥ", ὅωη την χαριν αυτου πιῦ, 4επ 

Βαἰσεμοῖ! ”» ο πῖ | αυτου Υ Ν (πι Ἐαπά αυτο) Ῥ2 3 Ρ' πι: του χυ- 

ριου ο ΠΠ], αυτος (ἴρδε ῥταεειρίε) Ἰ, | ΤΙ. υμων Υ Ρ: πι οἳ 1, απο πι” 

(γενησεται το αιτ. υµων): ΣΝ Ρ2 Ρ5, υμιν Ἠϊπίθε τουτο Ἡ. ἆβηη το 

ευσεβες αιτηµα γενησεται ο πι | δωσω Ρε; ὅωει Ὑ, δωσει Ν Ρ2 Ρ3 πι} 

εἔ1,{| υμι Υ Ν Ρ2 Ρ.1,: Σ Ρ" (9) πι, ἴθος Β π. πι" 5, νοτµετ | δε 
εκαστος Ὑ Ρ' πι: ουν εις εκαστος αυτων Ν Ρ3, ουν εκαστος Ρ21, { 15. εν 

τ. οιχω αυτου Ὑ Ρ' πιΣ:; εις τον (εαυτου -ἵ- 2) οικον (-- αυτου Ε3) Ρ2 

Ρ3, εις τους έαυτων οιχους Ν - 
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τα ἃᾱ- 

Καὶ παρέλαβέν µε Ἰωάννης καὶ ἐξήλθαμεν ἔξω τῆς πόλεως 

ἀπὸ μιλίου ἑνὺς ἐν τόπῳ ἡἠσυχαστικῷ' τὸ δὲ ὄνομα τοῦ τόπου 
ἐκείνου ἐκαλεῖτο Κατάστασις' ἦν δὲ ἔκεῖ ὄρος μικρόν. ἀνελ- 
Φόντων οὖν ἡμῶν ἓν τῷ ὄρει ἐποιήσαμεν ἡμέρας τρεῖς, καὶ 

διετέλει Ἰωάννης ἄσιτος, προσευχόµενος καὶ δεόµενος τοῦ Φεοῖ, 

ὅπως δώση τὰ ἀγαφὰ εὐαγγέλια τοῖς ἀδελφοῖς. τῇ οὖν τρίτη 
ἡμέρᾳ ἐλάλησεν Ἰωάννης Λέγων' τέκνον Πρόχορε, βάδιζε καὶ 

εἴσελθε ἓν τῇ πόλει καὶ λαβὲ μέλαν καὶ χάρτας καὶ ἄγαγέ µοι 

ὧδε, καὶ μὴ ἀναγγείλῃς τοῖς ἀδελφοῖς, ἓν ποίῳ τόπῳ ἐσμέν. 

ἀπελθὼν οὖν ἐγὼ ἓν τῇ πόλει καὶ λαβὼν τὸ μέλαν καὶ τοὺς 
χάρτας ἐπορεύθην πρὸς Ἰωάννην, καὶ λέγει πρός με ἀπόφου 

τὸ μέλαν καὶ τοὺς χάρτας καὶ εἴσελθε ἓν τῇ πόλει καὶ μετὰ 

δύο ἡμέρας ἐλθὲ πάλιν πρός µε. καὶ εἰσῆλθον ἓν τῇ πόλει καὶ 
μετὰ δύο ἡμέρας ἐξῆλθον πάλιν πρὸς αὐτόν, καὶ εὑρὼν ἑστῶτα 

4. παρελ. µε Ι. και Ύ Ν Ῥὸ Ῥ: (ο Ιω.) τη}: παραλαβων µε Ἰω. Ρὸ, 
παραλ. ἐµε ο Πηϊ | εξηλθαµεν Υ Ρ2 Ρ': --ομεν Ν Ρὸ Β | εξωτ. π. ὓ Ρ" 
πλ: εκτ. π. Βλ απο τ. πι Ἡ Ρ ο 1, Σο πως ΝΕ Τ.Σ α- 

λιου Υ Ε2 Β Ρ" Π,: σηµειου Ν 5 | το δε --- εκαλ. Ὑ πι: καὶ το ονοµα 

τ. τοπου εκαλ. Ν Β2 Ρὸ, λεγοµενω Ῥ' (9) ο, λεγοµενη πὶ | ὃ. καταστασις 

Ὑ Ρ':: καταπαυσις Ν Ρ2 Ρ5 Β (απο]Ἡ πι2) πιὸς 5 Ἡ | µικρον Υ Ν ΕΣ 

Ῥὸ Ῥ: 12 πιὸ; υψηλον ο πι, ῥγαετιρίέις Ὦ | 4. ουν Υ Ν Ρὸ:. δε Ρ», και 

νΟΥ ανελθ. Ῥ4 Β | ηµ. τρεις Ὑ: τρεις ηµ. Ῥ2 Ῥὸ πΣ, εχει τρ. ἡμ. ΝΡΕΒ | 

ῥ. Ιω. Υ Ρ2 Ρὸ.ο Χ Ν Ρ' Β/ του Φεου: παν Υ α. Ρ4 (4ΐ6β6ι αὖετ ο» 

και δεοµενος) τω-εω | 6. ὅωση Ν πι}: ὃωσει  Ρ2 Ρ5 Ρ", ὅωη πιὸ, ϱαηᾳ 

ΑΠάΘΙΡΒ ο πὰ | αγαθα Υ Ρ2 Ρὸ Ρ: πιΣ: αγια Ν, αιτωµενα πιδ, περι της 

του αγιου ευαγγελιου δωρεας της οφειλοµενης δοφηναι ο τη οἳ Ἡ | τριτη: 

ηυγ Ὑ πρωτη ἵπι Ψοτρ]οις αα{ Ἱ. 19 | τ. ελαλ. ΤΙ. λεγων Ὑ: ελαλησεν προς 

µε πι}, ειπεν Ἰω. προς µε Ν Ρ2 Ρ3, λεγει µοι ο πιὶ (32). υοεαυῦέ πια 
οἱ ἁίωῖέ 1, | βαδιζε και Ἡ Ρ" πιΣ: ειπον δε προς αυτον’ τι θελεις διδασ- 

καλε. ειπεν δε µοι Ν Ρ2 Ρ3, Ῥοϊᾷθβ » ο πιὶ | 8. εν: πι Ν Χ τεχνον | 
ϱ, ποιω Υ΄ 2 Ρ: πηΣ (4ἱ6β6Υ Ἡ. πι απαγγ.): ὦ ΝΕ", ἆθπ δα ». ο τη] | 
εσμεν Ὑ Ρ: π2 ϱΕ πι (τον τοπον της διατριβης ἡμων): ειµι Ν Ε3 Ρὸ οἱ 

1, | 10. απελθων΄ (εισελθων ο πιὶ) ουν εγω Υ Ρ' Β: εισηλθον ουν Ν 3, 

και ἐισελθων εγω Ῥ5 | το Υ Ν: τον Ρ2 Ρὸ, » Ρ' Β]| τους: ο» Ρ' Β| 
11. λεγει πρ. µε Ὑ Ρ' Β: ειπεν µοι Ν Ρ2 Ρὸ | αποθου Υ Ν Ρ2 Ρὸ: τεκ- 

νον -ἵ- ῬΜ Β| 19. ελθε -- πολει Υ πιΣ Ν (» παλιν) Ρ5 (40ου Ν Ρ5 -- 

καθως εγετειλατο μοι): ελΦε και ἐποιησα ουτως ο πὶ, ΕΣ ΡΕ! | και 

µετα --- προς Ὑ πιΣ, αιοἩἈ Ν Ρὸ (40ο » παλιν) ο πι (ηλθον οἨπθ 

παλιν): η εξηλθον 2, εξ. παλιν Ῥ", ἄἱθβο Ῥεϊάθη αἱθο Υοη ὅνο ημ. 

1. 13 πι δυο αμ. Ἱ. 14 αὈροϊτὲ | 14. ευρων . . . ειπεν Υ πι (οΏγοΠΙ 
4ἱ686: ευρον ἨαΏαι βοΙ1): ευρο» . . και ειπεν Ν Ε3 Ρ5, ευρον . « λέγει 
πηΙ (8. ΥΟΙΊΘΓ πιΣ), ευρον . . Λεγει δε ο Ῥ4 | εστωτα και Ὑ: αυτον Σς Ε' 

Β, πχ αυτον Ν Ρ2 Ρὸ 



κ. Ἱπροσευχόμενο», εἶπεν πρός µε λαβὲ τοὺς χάρτας καὶ τὸ 

ο. µέλαν καὶ στῆδι ἐκ δεξιῶν µου. καὶ ἐπυίησα οὕτως, καὶ ἐγέ- 
Ὁ.Ψετο ἀστραπὴ µεγάλη καὶ βροντή, ὥστε σαλευθῆναι τὸ ὄρος, 
καὶ ἔπεσα ἐγὼ ἐπὶ πρόσωπο» ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔμεινα νεκρός. 
ὁ δὲ Ἰωάννης ἐπελάβετό µου καὶ ἀνέστησέν µε καὶ εἶπέν μοι" 
κάφου ἐπὶ τὰ δεξιά µου ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐποίησα οὕτως, καὶ 

πάλιν προσηύξατο καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν εἶπεν πρός με τέκνον 

Πρόχορε, ἅπερ ἀκούεις ἀπὸ τοῦ στόματός µου κατάγραφε ἐπὶ 
τοὺς χάρτας. καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης, ἑστὼς 

καὶ ἄνω προσέχων εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν' ,ἘἙν ἀρχῇ ἦν ὁ Λό- 

γος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Φεόν, καὶ Φεὺς ἦν ὅ λόγος οὗτος 
ἦν ἓν ἀρχῇ πρὸς τὸν Φεόν. πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν. ἓν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ 
ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ 
φαίνει, καὶ ἤ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν-. καὶ κατὰ ἄκολου- 

Φίαν λοιπὸν ἔλεγεν πάντα οὗτος ἔσιώς, καὺ ἐγὼ .καθεζόμενος 

1. τ. χαρτας κ. το µ.: Πιτ Ῥ2 τον µελαν και τ. χ. [ ὃ. και εγεγετο Ὑ 

Ν Ρ5 πι}: και εγενηθη Ρ3, ευθυς δε γεγονε ο πι (Ρ:9) {[ 8. µεγαλη Πες 

Υ Ρ: Ἑ: νοτ βροντη Ν Ρ2 Ρ3 | 4. επεσα Ὑ Ν Ρ2 Ρ: πι}: επεσον Ρ3 

6 πιὶ επι προσ. Υ Ρ2 Ῥ' πιΣ: µου -- ΝΡΑ 6 πῖ | την γην: της γης 

ο πι [ 5. επελαβεο Υ Ρ'" πι: εχτεινας την χειρα κ Ν Ρ2 Ρ3 (ο πι 
ο Έλμτεη [οτί και επιλαβοµενος) οἳ Τ, | µοι Ν Ρ: Β (Αποῖ πι2): ο» Ρ3 Ρ5, 

γοη ἀἴθδειῃ ειπεν τα ἄεπι 1.7 Ἀθετερτίηρεπά προς µε , απο Ἰ, » ἆάβ 
2νήκεπεπΠερεπάα., Ἰιαί αΌετ ἀπ οἴπε Ζαβαϊΐα [ 6. επι Ν Ρ2 Ρ: Ρ: πῇ: 
εις Β (απε]ι πι22) | µου -- γης Ν εἴο.: µερη ο πιῖ | 8. απο Ἡ Β: παρα 

Ν Ρ:, εκ Ῥ2 Ρ3 πι | καταγρ. ὓ πιΣ: ταυτα γραφε Ν Ρ", γραφε Ῥ2 Ρ: 

ο πι πιὸ | 9. ο Ιω. Ν Ρ5 Ρ':. Ιω. Ἡ πιΣ πιὸ, 'Σ Ρ2 ο πῖ | εστως τ Ρ: 

πι»: ως ην Χ ο πῖ, εστηχκως Ν Ρ2 πιᾶ, νοΓ ανοιξας πιτ Ῥ2 ως ην εκτε- 

ταµµεγος τας χειρας χαι ανω προσεχων ππᾶ ἀἆα]νετ Ἠ]ες το στοµα αυτου 

ειπεν | 10. προσεχων Υ Ρ:” Ρ: Ν πιΣ πὸ: βλεπων ο πιῖ { εις τον ου. Ἡ 

Ρ5 Ρ: πι] πι} πι”: εις τους ουρανους 6, '» Ν εξ Ρ2 νοτ]θτ | εν αρχη --- 

χατελαβεν Ἱ. 15 Υ Ῥ: πιΣ ο 1, (Ίμμοισφιε εἰ ἐεπεῦγαε ειπε ποπ εοπεργε- 

Λεπάεγιέ”"): ϊβ ο γεγονεν Ἱ. 13 Ρ2, Ρῖβ θεος ην ο λογος Ν Ρ3ς, ἆοτ 

Ῥετῖε]ί ες Απιρηϊ. ἄθει πο πι, Ελθϊπεῖδε απο πιΣ ἴπί πηρ]ααυ]εμ. ἃς 
86 απάθτεη ἨβΒ. εἴπεη βαΠπζ οοτιθοίει Κἴτπετεπ οᾶες Ίᾶηρετοη Τεχί 
Εεῦεπ. Ἠϊπίει γεγονεν ἵπεετραπρίτευ Ὑ ΡῬ:, ἀαβοεῖοο Ῥετεισί Ρ3, ἵπᾶεπι 
ετ Ἠῖετ αὈοτϊοΏέ { 15. και --- ελεγεν Ὑ Ν Ρ: Ρ: (ουτος µοι 8 λοιπον) 

τη: και καδεξης αυτος ελαλει Ῥ3, και ακολουθως καθεξης ελεγεν ο πα, 

ποςἈ απάἆθτς τη” { 16. παντα Υ Ρ: πι; ὃν Ν Ρ2 Ρ’ ς πιῖ Ιουτος Ὑ (ες 

ΕεβεΙτ. ουτως) πιΣ οἳ Ρ: νοτ]θτ: αυτος Ν Ρ2 Ρ5 ϱ πι' | εστως Υ εἰς.: 
ἑστηκως Ν Ρ3 | και εγω Υ Ρ" Β (πι2): καγω Ν Ρ2 Ρ5 [ καθεζοµενος Ὑ οἵς.: 

ορ πι Ρ3 
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ἔγραφον. ἐποιήσαμεν δὲ ἔκεῖ δύο ἡμέρας καὶ ἓξ ὥρας' οὗτος 
ἔλεγεν καὶ ἐγὼ ἔγραφον. καὶ πληρώσαντες τοὺς Φείους λόγους, 
παρέλαβέν µε Ἰωάννης καὶ εἰσήλθαμεν ἓν τῇ πόλει καὶ κατὲ- 
λύσαμεν ἓν τῷ οἴκῳ Σωσιπάτρου καὶ Προκλιανῆς, τῆς μητρὸς' 

αὐτοῦ. καὶ παρέθηκεν ἡμῖν τράπεζαν καὶ ἐφάγομεν καὶ ἔπί- 

οµεν καὶ ἐμείναμεν παρ αὐτοῖς. καὶ τῇ ἐπαύριον εὖτεν Ἰω- 

ἄννης πρὸς Σωσίπατρον' τέκνο», ζήτησόν µοι µεμβράνας καλὰς 

εἷς καθαρογραφίαν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου. καὶ ἤγαγεν Σωσί- 

πατρος τὰς µεμβράνας, καὶ εἶπεν πρὀς µε Ἰωάννης, τέκνον 

1. εγραφον: Πατ Ῥ5 εγραφα | εποιησαµεν -- εγραφον Ἱ. 2 {εβΙέ πιτ 

ἵῃ ὗ, ἆθι νόη ΘΙΠΘΠΙ εγραφον 7η απάθτη αθΙτίο. ΎοἨ αἶἱ6ςΓ βοπβίροη 

Τταδιβοιπ αὐγγοϊοπεπᾶ ριορί Ῥ2 πας] ἆθπι θΙδίθη εγραφον [οἱρεπάςῃ 
ΦΟΠΊ188 µεχρι συµπληρωσεως του αγιου ευαγγελιου. τελεσῦησαντων ουν 

ημερων ιβ’ κατηλθομεν απο του ορους και εκελευσεν ο αποστολος του 

Χριστου καθαρογραφησαι µε το αγιον ευαγγελιον. και συνηγµεγων παν- 

των των αδελφων υπανεγνωσδη αυτοις εν τω ᾽αμβωμ (8ἱ6), και εχαρη- 

σαν παντες χαραν μεγαλη». και εχελευσεν Ιωαννης µεταγραφηναι και 

αποτεθηναι εν πασαις ταις εχκλησιαις εις δοξαν του µεγαλου Φεου και 

σωτηρος ημων Ίησου Ἄριστου. αµην. Ὀοι ποϊθν {οἱρεπᾶο Αὐδοηηϊθί 
1Ταλιν ουν µετα ηµερας τινας Ππᾶθί βἰο] απίρη αἱ Ῥοι, Ὦ αὐρεάτασκί | 
εποιησαµεν Ν Ρὸ Ρ' Ἱ,: εποιησε Β (α1οἩ πι22) | εχει ΓΡ: 1: ΣΝΡΣΒ | 
ουτος --- εγραφον Ῥ3 (8. ππεῖτο Νοίοτα ]. 1. ἆατπαςὴ βδίζὲ απο Ὑ ἀ4ἱθβο Τ.Α. 

ΥΟΤΑΙΒ): αυτος (εστως και -ἵ- Β) Λεγων καγω (και εγω καὔθεζοµενος και 

Β) γραφων ΧΝ Ρ5 Β 1, πιδ | 2. πληρωσαντες Υ Ν Ρὸ Ρ! πιΣ πι; πληρω- 

σαντων ηµων ϱ Πηϊ | λογους: ΣΥ | δ. Ιω. Υ πηλ:ο Χ Ρ', Σ ΝΡΣ πὸ, 

β8ηᾷ ΔΠ4ΘΙΒ ο ΠΙ | εισηλθαμεν Ύ: --ομεν Ρὸ Ρ" πιΣ πι, ηλθοµεν Ν | εν 
-- κατελυσαµεν Υ Ῥ' πι. » Ν Ρὸ μα}, (κατηλόομεν) εκ του ορους. κατε- 

λυσαµεν δε ο πι | 4. εν τω οικω Υ Ν Ρὸ ο πι! πηΣ: επι τον οικον Ρ", 

εις Τον οι. πι | κ. Προκλ. -- αυτου Υ Ν Ρ5 (τουτου µητρος) Ρ" πιΣ 1.: 

πιΣ κ. Πρ. πῦ, » ο πῖ | ὅ. κ. παρεύηχεν Υ Ν (919) 2: κ. παρεθηκαν 

Ρὸ πι (Χ οι), κ. παρατεύεισης κτλ. ο πὶ | τραπ. Υ τη Πῦ; και επ 

αυτην (αυτη Ν) πολυτελειαν βρωµατων Χ Ν Ρ5 | κα. επιοµεν Ν Ρὸ πι 

πηὸ: ο» Υ, Τϊβομεπάοτίβ ΟοΠαίοη νοηπ Ῥ: βολμαϊπί Ἠΐοι ππνοΠδίᾶπάϊρ | 

6. Ιω. Ὑ (παχ ἄἱθβοτ Ἠϊηίθγ Σωσ.) Ν:ο Χ ἀἱθ απάστη | ἤ. τεκνον Υ Ν 
Ρ5 τη! πιὸ: --- Σωσιπατρε ο ΠΙ2 Τ, | µοι Υ Ν Ρὸ πι; ημιν ο πιῖ πι» Τ, | 

µεµβρανας: Ἠ8οΟ] καλας ΠΠ ο πα (12 πιὸρ), Τϊβοποπά. ριαμρίο ἵη Υ 
Ίθ86η Ζα βο]]οη βενβρανας Ἡ. Ἱ. 9 βεβρανας, αὓΌει ἀῑο ἙΒιοπδίαρεἨ µ, 9, β 

αἶπά ἵπ πι σπι Ὑοδτγδοσββοἰη ἄΠη]σοἨ, ππᾶ αποἩ Τδοπεπάοτίβ αἲἱβ- 

ἀτοκ]ομα Βεππθτκπης, ἆαδθ Ἡ οοπβδοςπθηί Πατνος βομταίθοθ, Ἰδί Ρεγῖδα 

πὶομί ἆθτ Αὐδίομί 4εβ ῥομτοίραιβ οπἰβργοοµοπά. 5 Ππί νοη ἀ1θβθίῃ 

µεµβρανας 71 ἆθπι απάτη Ἱ. 9 αὉ | 8. αγιου Υ Ῥ: ο πὶ πΣλὮ; ΣΝ 
πι] Ίγαγεν Υ Ρ" πηΣ: ηνεγκεν Ν ο πιὶ Πδ| ὅΣωσ. Υ Ν Ρ':ο ο πι! 

(π129) {9. Ιω. Ἠϊ6ι Ὑ πιΣ (οροπάα ο αποστολος ὁ πι]): ΥΟΙ προς Ν Ρ5 



ύχορε, κάθου ὧδε καὶ διατυπώσας τὰ σωμάτια ταῦτα, κα- 

-. Φαρογράφησον ἐν αὐτοῖς τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον τοῦτο. ἐγὼ δὲ 
ἐκάθισα χάριτι Χριστοῦ τοῦ Φεοῦ ἐν τῷ οἴκῳ Σωσηωτάτρου καὶ 
μετὰ ἐπιμελείας πολλῆς ἔγραψα τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον. ὁ οὖν 

Ἰωάννης ἐδίδασκεν καὶ καθίστα ἐπισκόπους καὶ διακόνους καὶ 
πρεσβυτέρους καδ ὅλης τῆς νήσου ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ φεοῦ 
ἐκκλησίαις αἷς ἧσαν ποιήσαντες κατ ἐπιτροπὴν Ἰωάννου, τοῦ 
αποστόλου καὶ μαθητοῦ τοῦ κυρίου. μετὰ οὖν τὸ καθαρο- 
γραφῆσαί µε τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον εἰσηνέγκαμεν αὐτὸ ἐν τῇ 

ἁγίᾳ τοῦ Φεοῦ ἐκκλησίᾳ, καὶ ἐκέλευσεν Ἰωάννης συναχθῆναι 

ἅπαντας τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἀναγνωσθῆναι αὐτοῖς τὸ ἅγιον 

εὐαγγέλιον. καὶ συναχθέντων πάντων εἶπεν Ἰωάννης πρός µε᾽ 

ἀνάστα, τέκνον Πρόχορε, καὶ ἀνάγνωθι τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον ἐν 

τοῖς ὡσὶν πάντων τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἀνέγνων ἀκουόντων 
πάντων, καὶ ἐχάρησαν πάντες χαρὰν μεγάλην καὶ ἦσαν ἀγαλ- 

1. Προχορε Υ πιΣ: » Ν εἴο. | χαθου Ἠϊετ Ὑ Ν Ρ3: τος τεκνον ο πι 
(πι Ρ:2){ωδε Ύ πι}: ενθαδε ο πι, |» Ν Ρ5 τα σω. ταυτα Ὑ ο πι! πι: 

τους χαρτας Ρ", τας µεµβρανας ταυτας Ν Ρ3 | 2. εν αυτοις ὓ ο πι πι}: 

(μοι Χ Ν Ρ3) εν αυταις Ν Ρ3 Ρ: (Ιτοίή τους χαρτας) | αγιον Υ πιΣ 1.: 

Ἔ Ν εἰο. [τουτο Υ (ΡεβεΙτ. --ον) Ν Ρ3 πιΣ: |» Ῥ" ο πῖ Τ { 8. εκαθισα 
--- Φεου Ὑ πι} οἳ Τ,: εκαθεσθην Ν Ρ3, καθισας Ῥ" ο πῖ | 4 πολλης Υ 

(τος επιµ. ο πῖ, ἀαβφεῖοο ἸΓοτέ πι Ρ:, αὖετ ποΆ): πασης ΝΟ επιμ. Ν 

Ρ5 | τ. αγιον ευ. Ύ πι: τ. ευ. Ν ΡΒ3, αυτο ο πι (Ρ:3) ουν: πατ Υ δε | 
5. καθιστα: πα Ν εκαδιστα | κ. διακ. Υ οἳ Ἡ: » Ν είο. | 6. καθ -- εκ- 

χλησιαις Ὑ Ρ" πιΣ: εν τ. εχκλησιαις Ῥ3 (8ο αποἩ ο πιῖ, αΏθιτ -ἵ- κατα πο- 
λιν), εν τη εχχλησια Ν Ι ἴΤ. αις --- ἵωαννου Ὑ 3 πι εἳ 1, (φας ἐπεέγι- 

φεταἰ ρταεείρίεηβ): ας . . οἱ πιστευσαντες . . . αυτου του Ἰω. πὸ, » Ν 

Ῥ' ο πι! [του απ. --- κυριου Υ πλ: » Ν αίο [8.ουν Υ πιΣ: δε Ν εἰο. | 
9. αγιον Υ Ρ: πι. Σ Ν Ρ5 ο πι | 10. αγια τ. Φεου Ἡ Ρ': αγια αυτου 

πι, » Ν Ρ5 ο πιῖ | 11. αγιον Ύ πιΣ (ἀϊεβοι πε ο πιῖ ΄» αυτοι): ΣΝ 
Ρ5 Ρ' (ο πι, ἀῑε ἄθετμαπρί απἀετβ) | 12 -- Ρ. 158, 6 και συναχδεντων 
--- πολει Ἡ πα (ἀἱο εἰησῖσε Ὑατίαπίε 5. τα Ἱ. 195), εὔὈεπδο ἵπ 4ετ Ἡατπρί- 

βασια ππά ν]εῖεπ Εἰππε]ηπεϊίεν Ι,: ἄεπ Βαΐσ (και) το µεν εν ὅερμασιν --- 

Έφεσιων πολει Ρ. 198, ἆ--θ κἴε[επ αἲ]ε απἆετη Ἠϊπέετ ευαγγελιον Ἱ. 12 

(5. ἀῑο Ὑατίαπίεη σα Ρ. 158, 4 50ᾳ.); ο ταῖ Ζίεμεῃ απδβετάεπι ἀῑε Βᾶΐπο 
και εχελευσεν κτλ. Ἱ. 10 ππᾶ και συναχθεντων -- παντων Ἱ. 19 --- 14 80 
ΠΏΒΑΙΠΙΠΠΘΕΗ: χαι κατα χελευσιν του Ίωαννου συναχθ. παντων τ. αδ. αγ- 

εγνωσθη το ευαγγ. Ώαται[ και το µεν εν ὅερμ. ειπε κτλ. (ο, ἵπ πιὶ Ἰδί 

Ἠϊες ατρο Υετνπταπρ) -- Ρ. 158, 4--6 | 19. συναχθεντων παντων Ύ πι 

Ἐ: συναχθεντες απαντες οι αδελφοι Ν οἳ Ρ5 (συνηχδησαν πτ. --- και) | 

19. αγιον": » Ν Ρ: [ ευαγγ.: -- τουτο πας Ν | 14. ανεγνων: ανεστην και 

ανεγνων το ευαγγελιον Ν Ρ: [ 15. παντες Υ πι} (-Γ οι αδελφοε): απαντες 

Ν Ρ5 κ. ησαν αγ. {αγαλλιομενοι Ν Ρ5) -- 8εον Υ Ν Ρ:2 πιΣ: παντων δε 

αγαλλιωµενων επι τη χαριτι του ευαγγελιου ο παὶ 

υ] 
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Λιώμενοι καὶ δοξάζοντες τὸν Φεόν. καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρὸς 
πάντας τοὺς ἀδελφούς' Λάβετε τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο καὶ µετα- 
γράψατε πάντα καὶ ἀποθέσθε εἲς πάσας τὰς ἐκκλησίας. καὶ 
ἐποίησαν οὕτως, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰωάννης, τὸ μὲν ἓν δέρµασι» 
κρατεῖν αὐτοὺς ἓν Πάτμῳ τῇ νήσῳ, τὸ δὲ ἓν χάρταις ἄποκο- 
µίσαι ἓν τῇ Ἐφεσίων πτόλει. 

Καὶ εἶπεν πρός µε Ἰωάννης: δεῦρο, τέκνον Πρόχορε, ἐξέλ- 

ωμεν πρὸ τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς ἐντεῦθεν. καὶ ἐξήλώομεν εἰς 
τὰς ἔξω κώµας καὶ ἐμείναμεν μετὰ ταῦτα µῆνας ἕξ. 

4. και ει. ὓ ΠΠΣ: ειπεν δε Ν Ρὰ, ειπεν ο 6 πΠϊ | 32. παντας τ. αὐ. 
Ρὸ πι2; µε και Χ Ἀ, τοις αδελφοις ο πι] | δ. παντα Υ Ρ' πι: απ αυτου 

Ν Ρ5 ο πιῖ | αποθεσθε: ηἩι Ν µεταθεσθε | εις: ΠΠΙ ΠΙὶ κατα | πασας τ. 
εχκλ.: πασαν εχκλησιαν ο ΠΙῖ | χαι επ. ουτ. Ὑ οἱίο: » Ν ΡΕ5| 4. και --- 

το µεν Ν΄ πιΣ Τ, (εί ἀίαίὲ {δει ἐῑίδ, φιιοᾷ θίο.): και το µεν (νοίἩει σα 

Ρ. 157, 19 β8αα.) Ν Ρὸ ο | ὅδ. αυτους Ρὸ πι2: αυτοις Υ Ν, ο πὶ | εν 

ΤΙ. τ. νγησω Υ Ν Ρ7 πῃΣ οἳ Ὦ: την εν 1. εκκλησιαν ο πὶ | χαρταις: πΧ 

Ῥ: βαµβακοις {- βαµβακιγοις Ώποβηρο 1192) | αποκοµισαι Υ Ῥὸ πι: -- 

ημας Ν πιὸ, αποκοµισθηναι ο πιῖ (Ρ39) | 6. εν --- πολει Υ Ν Ε5 Ρ: πιῇ: 

εις Έφεσον ο τη, εν Έφεσω πιὸ | Τ. και ειπεν προς µε Υ Ν Ε5 πηῦ: µετα 
δε την λειτουργιαν και την Όειαν κοινωνιαν απελυσε την εκκλησιαν και 

τη εξης ηµερα λεγει µοι ο πιὶ; βία 4θβ Πίο Ῥορίπποπάθα Βίος Ρί8 

|. 9 Πα ἹΠ,: εἰ Ροδίφιαπι Ίνιαεο ]ασα }Γιεγιέ, «οαηππε {εν δερίεπι 

ΦιΕΠΦΕΒ οἴγσιίεις υΐσος εἰ οαδίε]ία ευαπφε[ἰξαπάᾶο οετόωπι, ὑπδιίαπι γεφιωέ 

ἵπ φμα ϱγίις αἱ αροσιῖηγραίπι δογέρδεταί δια παπα, δἰσωέ ἄειις ἐΠέ γευε- 

ἰαυεγαί. «Πρίςοεορί Αδίαπὶ εἰ Ῥοριΐιδ ια ει σαἶο εἰ Αγίδίαγσα, αβο- 

αἰοἰὶ οαπιί ἀἰδοίριωπίς, ἀεάεγαπέ ερἰςἰοῖαδ αἆ Ἰοπιαπιήπι δεπαίι, ἀεδί- 

ἀΦεγαπίεδ «οαππίς αὐδοίιδίοπεπι αν επἰζίο. Θ)ιωί ευ δευεγιέν οοπιδζένηη 

δἰαίμίφδε, αἱ φιωϊσφιιῖά Ι)οπιζύίαπιις δἰαίιᾶδδεί ἑαδδαγείαγ, ἐξ «οαππεπ αὖ 

οωιζίο Πθεγιπι ]ασεγεπί, Όεπεγιωπέ οδυίαπι «οαππί εξ 6ιπι οι ΟΠΟΤΕ 

ἄιαεγιωιί «Πρ]ιεδιωπι. 1μδο αιωίεπι Ίώιαπι οἴυαίιπι ὑπδωίαε {ἱπίγαπίε εἰ 

γαεάἰσαπίο αι Πως Πμο]αγὶς 6ίο. | δευρο Ἠΐθι Υ πι: Πϊπίθι Πἴροχορε 
Ν Ρ2 ο πι] | 8. προ -- εξηλθοµεν Ν οἳ Β (ἆ. Ἱ. Ἠϊθι ο πι εις την 

αγροικιαν και διδαξωµεν προ του αποπλευσαι ηµας εντευθεν και εξηλ9ο- 

μεν), ἄλπ]σομες αἴοἩ πιδι » Υ Ρὸ Ῥ' νοη εξελδωµεν Ἱ. Ἱ τα εξηλθοµεν 
1. 8 αοὐτοπᾶ: ἴρου πιΣ Ῥοτίοπίεί Απιρηί, πὶοΠί ἀθπί]οἩ | 9. εξω Υ Ν Ρ2 

Ῥὸ Ρ:: εξ πι2 (9), 5 ο πι | ά. ειµειν. -- εξ Υ Ῥ4 πιΣ(Ν Ρ Σ µετα 
ταυτα Ἱ. Ἠαῦθη εξ µηνας): και εδιδασκεν ο ΙἸωαγνης ο, 80 Δ1οὮ πα, ΊΘΠΠ 

1ο ΑπιρΏϊ], 5οςχ Καιο Απραῦοηπ τομ νοιβίθᾳιθ, Ώαιηπβοι πᾶτθη 
4ϊθβο Ἰοτίο, υοϊοῖο Απιρηϊ, Ρ. 65 7. 96 απ ἀῑο ἆαπα πὶοΏί ραββεπάθη 

Ἰοίσίου Ἰοτγίο οἶποι απβδ πι» 1π βοἶποῃ Ῥοχί απ{βΘΠΟΠΠΙΘΠΘΠ Ερίδοάθ απ- 

βολ]ίοββέ, πἰοΠέ ἵη πιΣ, φο]ρβινοιβίάπά]ίοὮ πὶοΠέ ἵπι πιῦ, αἱ6δο ἵπ παὶ αἱθίῃ 

οπί]α]ίθη. ΊΜογαη κο δἱοἈ ἀοτί αΠΡΕΒΟΠΙΟΒΒΟΠ Ἠαβοεπ, Ὀ]οίρί ἆθπι Τ.686Υ 

σι ταίἈθη. Απι πᾶσΠβίοη Ἱἱορί 68, ἆ.56 βίο Ἠΐθυ ΘΏΘΙΒΟ πο ἵπ ἆθπῃ 80 

πηαΠεγοιγαπάίεη ο αιέ εξηλθοµεν εις τας χωµας (οΏθἨ Ἱ. 8 βᾳ. ποθβί 



οὗτος εἶχεν υἱὸν τυφλόν, καὶ διδάσκοντος τοῦ Ἰωάννου παρῆν 

ὁ υἱὸς τοῦ Εὐχάρη καὶ ἡδέως ἤκουεν τοῦ Ἰωάννου καὶ ἔκραξε 
φωνῇ µεγάλη Λέγων' διδάσκαλε. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν πρὸς 

αὐτόν" τί θέλεις; καὶ εἶπεν ὅ τυφλός' τὸν Φεόν σου, ὃν σέβη ὃ 

καὶ κηρύττεις, ἐπειδὴ ἡδέως σου ἀκούω, πρόσευξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, 
ὅπως ἀναβλέψω καὶ ὄψωμαι τὸ πρόσωπόν σου, καὶ χαρήσο- 
μαι Ἱεερισσοτέρως. ὃ δὲ Ἰωάννης περίλυπος ἐγένετο καὶ κρα- 

τήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς εἶπεν ἓν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνά- 

βλεψον' καὶ εὐθέως ἀνέβλεψεν. ἰδὼν δὲ ὁ Εὐχάρης, ὃ πατὴρ 10 

Νοίεπ) {οἰδίεῃ ππά ἆετ Ἐτσαμίαπρ Υγοηυ Επσ]ατοβ γογαηρίηρεη. Νασ] ἆοτ 

Βίείπης ἆἀετ ἸΠοτίο Ὀεί Απιρη. βο]αϊπέ υἰεἰπιοητ ἀῑε Εσσζαᾶμ]απς τοι 
Ἐπεματθς ἵπ πι Ζα Γεμ]οη, ππᾶ ἀῑο Ἠδ. αβ γγε]εποτ Απιρη ἀϊἴεβο πεῦβέ 

εἰπσεβολα]είεν Ὑατίαπίεη γοηυ πιΣ αὐάτπσκεῃ 688, πι τα βείη. Ώ38 

νήτά αΌετ πῖομέ ροβαρί; τπᾶά ἀἱε απβ πι αι{σεποπππεπε Ἐρϊθοᾶε ἄθετ 
ἀϊἱο ΑΡοΚκαΙγρβθ βεἡ]ῖθβδί αἰοῖι {οτπιε]] πῖσλέ απ ἀῑε θβομίοΏίε τοι Ἐπο]ια- 
τ68, βοπάθτη 4η ἆεπ ἀϊθδετ νοταηρε]επάεη Τοχί απ (εξηλθοµεν εις τας 

χωµας) και εκπεριελθοντες ταυτας επι ολους εξ µηνας εδιδαξεν απαγτας 

ο Ἰωαννης. ελβοντες τοινυν επι τι σπηλαιον κτλ. ΑΙ5δο Γ6Ἠ]έ ἵπ πι”, οὉ- 

ΝΟΒΙ ϱ5 Απιρη]. πἰομέ ἆθι Μο πγοτίῃ Πε] σα 8ᾶρεη, ἀἱο εβοβίομίο 
νου Ἐποβατθς; βοῖη Ταχί ἀειβοίθεη κβίατηπηί αἲξ παῖ; ππᾶ νο Απιρηι. 

ἆασα 6εΚοπµπεῃ ἶδί, ἀῑο Βο]μαββνγοτίο ἆεΒ γοταηρεμεπάεπ Α.Ὀβο]ηίείς α1ιΒ 
τι 111 Εομοβεϊίεηι Πἰπίες ἆει τίομίρεη Βίθ]Ιε ομπο αἱἱεηῃ ΖΙβΔΙΙΠΙΕΠΠΔΠΡ 

αηζαυτίηπσαονπ, Ἠ]εῖιοί, ἆα αποῖ ἀῑε Ῥετίομάραπρεη πὶομίβ β3ρεῃπ, εἴπ 

Ἐδί]ιβο | Ί. ονοµατι Υ Ῥ'ο, ἴθτπετ Απυρη. (αἶθο Ἠΐετ παῖ απᾶ, ἆα Κεῖπε 
γατίαπίε ρερεῦεη Ιδί, αποῖὮ πι): χαι (το -- Ν) ονομα αυτου Ν Ρ5 | 
ἘἙυχάρης Υ Ν: εὔχαρης πιὶ πιΣ, εὔχαρις ο Β", ευχαριστος Ρ3, Εε]ιαγίς Ἱ. 
(Δοπίπαν απ. επιῖν) | 2. παρην -- Ἰωαννου: ΣΝ ΕΡ5| 5. Ἐυχαρη Υο 

τη] πι2: ευχαρ:ι Ρ", οἳ ἴροχ ἀἱο Ώδοπαίοῃ βορ]οσ]θβ νοτ βείπεπι 6Ιοββδατγ 

Ρ. 80 [ τ. Ιω. Ὑ Ρ' πι}: των λογων αυτου ο πηὶ, αροδἑοῖιωι ῥργαεάἰεαπέεπι 

1, | και εκρ. Ὑ Τι: εκρ. Ν 3, εκρ. δε ο παῖ (πι2 Ρ12) | 4 φωνη µ. Ὑ (τει- 

φοἩτίεῦετ Ζυγεϊπια] ---ην) ο πι ΠηΣ: µεγ. τη φ. Ν Ρ5 | λεγων Υ πιΣ1.: 
ο τυφ]ος Χ ο πὶ, ”Σ Ν Ρ5 | ο δε -- ο τυφλος Υ πιΣ (Ν Ρ5 "πρ. 

αυτον) ΒΕ" (και λεγει ο Ιω. κτλ.) ἩὮ: Σ ο πιῖ | 5. σου Ύ Ρ" ο: σοι Απι- 

Ρ]Η1. οιπε Ὑατίαπίε, ᾿» Ν Ρ5 1, (ἴζιπι ἄειωπ) | σεβη και Ὑ: σεβεις και 

Ρ:, ο» Ν Ρ2 ο πι πιΣ Τ, | 6. επειδη -- ακουω Ν Ρ5 Ρ: ο πὶ πιΣ ο Τ,: 

 ὓ | υπερ: περι ο παὶ πιΣ| 7. οψωμαι Ὑ Ρ" πιΣι οψοµαι Ν Ρ3, ιδω ο 

πιῖ {[ χαρησωµαι Ὑ Ῥ' (Ρεϊάς ε δίαίί η): χαρησοµαι Ν Ρ5 πιΣ, οὔποῖ] 4η 

Ἀϊο]ι 8οἩς πιδρ]οἩ, ἆοσ]ι πνομῖ πας πιθολαηίδοηε Βοφοίάρανπρ ἀθ5 εοπέιηαξ, 
Γιΐ. νε νοτἩθτ, ευφρανθω ο παὶ (4ἴθβ6τ περισσως νοτῃετ). Ὑοη ει απ 

πείσει ο πα γγεάετ κίᾶτ]κετ αὉ {| 9. Ἄριστου Υ Ῥ' ο πι πιΣ: -- του 

υιου του 8εου Ν Ρ2, ἀοπεπ ποδέγὶ γοτηιετ Ἰ, | 10. δε: πατ Ν Ρ5 ουν, 

Ν Σ ἆαδ {ο]ρεπάθ ο | Έυχαρης Ἡ Ν ο πι πιΣ: --ρις Β", ---ριστος Ρ3 | 
ο πατ. αυ. ἵ Ρ: πι} Ἰ; |» Ν Ρ5 ο πι 
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αὐτοῦ, ὃ ἐποίησεν Ἰωάννης, ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν Λέγων᾽ δὸς 
καὶ ἐμοὶ καὶ τῷ υἱῷ µου τὴν ἓν Χριστῷ σφραγῖδα. καὶ εἰσήλ- 
Φαμεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἐβάπτισεν αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. καὶ ἐξελ- 

όντες ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ εἰσήλθαμεν ἓν τῇ πόλει. 

Τῇ οὖν ἐπαύριον» προῇλθεν ὁ Ἰωάννης ἓν τόπῳ δηµοσίῳ, 
καὶ συνήχφησαν ἅπαντες οἱ ἀδελφοὶ ἀπὸ Ἰουδαίων τε καὶ Ἕλ- 

λήνων καὶ ἐδιδάσκοντο ὑπὸ Ἰωάννου. μετὰ δὲ τὸ διδάξαι 
αὐτοὺς εἶπεν Ἰωάννης πρὸς πάντας τοὺς ἀδελφούς' τέκνα, κρα- 

τήσατε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐλάβετε παρ ἐμοῦ καὶ φυλάσσετε 

τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, ἃσπερ ἐδέξασθε διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ φωτός' ἐγὼ γὰρ ἔκρινα τοῦ ἀπελθφεῖν ἓν τῇ 
Ἐφεσίων πόλει διὰ τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν. ἀκού- 

1. ο εποι. Ἡ Ν Ρὸ (Ρ4 112 --- ο): το σηµειον ο εποι. ο ΟΠΙ1 | επεσεν 
-- γην Υ Ῥ: πιΣ: -- και προσεκυνησεν τον Ιω. Ν 5, πεσων προσεκυ- 

γήησεν αυτω ο πιὶ | ὃδος -- µου Υ πιΣ Ρ' (δως απ. » ἆβ 2ννθῖίε και) ο 

1: διδασκαλε δος µοι Ν, ὃος µοι απ. ἆβηπ πβΟἩ σφραγιδα ΏηΟΟἨ και ἐμοι 

κ. τ. υ. µου Ρ3, βαπ7 ΔΠάΘΙΘ ο πιὶ | 9. και εισηλδαµεν (--ομεν Ε" πι7) 

--- εβαπτισεν Ὑ Ῥ" πιΣ: και απελθων (εισελθων Ιω. Ὦ35) εις τον οικον 

αυτων (αυτου Ῥ3) εβαπτισεν Ν Ρ3 | ὃ. το τ. 4Τ6ἰΠΙΔΙἱΡ6Β του: ο» Ν ΡΕ | 
δ. εισηλθαµεν Ὑ: --ομεν Ν Ρ5 Ρ’ πι; ἆθη Βαίπ Σ Ἡ ο πι. Ῥϊθ6 Ῥοϊάθα 
Ιαίπίοιοη ρο]θπ πηῄί ἆεπ Ἰοτίθη τη δε επαυριον ησπασαµεθα παντας 

τους ἄδελφους και ευροντες πλοιον διαπερων επι τους κατα την «4σιαν 

τοπους (π8ο] ο, ΥΘβΘΠίΙ. 8ο πηῖ Ὠοί Απιρη. θ0 7. 9 νον ππίεη) σα ρ. 161, 

6 πθίπο Τοχίθς {οτι Ν Ρὸ πι Ἰαββον Ἠΐον ἀἱο αἱ Βοϊ. ο αὐρεάταο]ίο 
Ερϊφοᾶο {οἱδεᾳ, γψοπῖς ἀἱθ Ἰκήτπειο Ώαταίθι]αηπς ἀθτβεῖοεπ Θαοπθ ἵῃπ 2 

(Βαϊ! Ὁ) ιπᾷ ἀῑο Απάθιαηροην ἵη 1, (σα ρ. 108, 4: 158, 7) σα νοιβ]αίοΏθη 

βἶπά | 6. τη -- δηµοσιω Ῥ4 (α06Γ προσηλθεν) πι οἳ Ἡ,, 6ΏΘΠΒΟ Ν (Ἀθ6αη- 

4ετ Ρρ. 658) Ρ2 (» ο) παο] 4ετ Ερϊὶδοᾶθ, πἩΓ τη ουν επαυριον (συνηχ- 

Φησαν) πιὸ (ΑπιρηϊΙ. Ρ. 65 πιεά): ΣΥ ! 7. απαντες Υ Ρ5 Ρ! πι}: παντες 
Ν, ἀῑθβ Πϊπίθι αὐ. πιδ | απο Υ Ῥ' πῃΣ πὸ: οι Χ Ν ΕΡ5Σ|8. υπο Ιω. Υ Ρ" 

12: υπ αυτου Ν Ρὸ πιδ| δεν Ρὸ Ρ' πι}: και νοῖ µετα Ν πηὸ | 9. αυτους 
Υ Ρί πιΣ Πῃὸ; αυτον Ν Ρὸ | Ιω Ῥ" πι}: ο αποστολος ὓ, ο» Ν Ρὸ πιὸ | 

προς -- αδελφους Υ Ῥ4 πα: πρ. παντας Ρὸ, |» ΝΙ τεχνα: πχ τη τεχνια, 

ην Ν -ἵ- µου | κρατησατε Ὑ Ρ' (ει αίαίί η) πι: ακρατειτε Ν Ρὸ πῦ | 

10, ελαβετε: η" Ν παρελ. | φυλασσετε (οἆςι ---ται) Υ Ρ' πι: φυλαξατε 

Ν Ρὸ πι | 11. Χριστου: ΠΙΙ Ῥ' θεου | ασπερ --- ευαγγελιου Ύ (απερ) 

Ρ/ πιΣ οἳ Ἡ: »δ Ν Ρ5 πι] 19. και εσ.: ΠΠ πι ενα γεγησθε | γαρ: πας 

Ρ: δε | απελθειν Υ Ρ' πιΣ Τ, (γεάίγε): αποπλειν Ν Ρ3, απολευσαι πιὸ | 

εν -- πολει Ἡ Ρ" (Έφεσω π.): επι την (των -|- Ν) Έφεσιων πολιν ΝΕΑ, 

εις Έφεσον πο | 18. επισκ. -- αδελφων Ἡ Βὸ Ῥ: η}: των αδ. εχει επισκ. 

Ν, ΔπάΘΤΒ πιὸ 



-"σαντες δὲ ἅπαντες οἳ ἀδελφοὶ ἐπένθουν πικρῶς, Λέγοντες πρὸς - αὐτόν: ἀξιοῦμέν σε, πάτερ, τὰ σὰ τέκνα μὴ ἐάσης ἡμᾶς. ὁ δὲ 
Ἰωάννης παρήνει αὐτοῖς λέγων εὔθυμοι γίνεσθε, υἱοί µου καὶ 

Φυγατέρες, καὶ χαίρετε ἐν κυρίῳ: ἐγὼ δὲ ἀπελεύσομαι πρὸς 

τοὺς αδελφοὺς ἐν Ἐφέσῳ. καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν ἐν ὃ 
τῇ ἀσίᾳ, ἐνέβημεν εἰς αὐτὸ καὶ διὰ δέκα ἡμερῶν παρεβάλαμεν 

απὸ δέκα σημείων τῆς Ἐφεσίων πόλεως. ἐξελφόντων δὲ ἡμῶν 
εἰς τὴν γῆν εἰσήλθαμεν ἐν Ἐφέσῳ. 

᾿4κούσαντες δὲ οἳ ἀδελφοὶ παρεγένοντο ἐν τῷ τόπῳ, ἐν 
ᾧ ἦμεφα καταφύχοντες. ὁ δὲ {όμνος, ὃ υἱὸς «{ιοσκορίδους, 10 

παρέλαβεν ἡμᾶς ἓν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ: ὁ γὰρ τούτου πατὴρ 4{εοσκο- 

ρέδης ἤδη τεθνηκὼς ἦν. ὃ οὖν {όμνος παρέθηκεν ἡμῖν τράπεζαν 

καὶ ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ ἐμείναμεν παρ αὐτῷ. καὶ πάν- 

1. απ. οι αδ. ὓ Ρ' πι (ποῖς Ὀταοκίεμ]ετ αεί Απρη): παρ αυτου 
παλιν ταυτα παντες Χ Ρ) (παλιν νοτ παρ Ἡ. απαντες) | επενθουν Υ Ρ: 

τηλ. --θησαν Ν Ῥ5 πιὸ | 2. ηµας Υ Ν Ρ3 πιΣ πιὸ; » Ρ"| 8. παρηνει Ν 

Ῥ5 πι”: παραινει Ὑ, παρεινει Ρ", πορηνεσεν (8ἱο Απιρη].) πι» | γινεσθε 

(οᾶει --θαι) Ύ Ῥ5 Ῥ' πιΣ: γενεσθε Ν | µου κ. υγ. Υ Ρὸ (» µου) Ρ! 

πι: φωτος Ν | 4. απελευσοµαι (οἆει --σωμαι) Ύ Ρ3 Ρ: πι}: αποπλευσοµαι 

ΝΙ 5. εν Εφ. Ἠῖετ Υ Ῥ' πιΣ: ΥΟΙΓ αδελφους Ν Ρ3 | και ευρ. ὓ Ρ" πι} ϱἳ 
Ἡ: τη ουν επαυριον ησπασαµεδα (παντας -ἵ-- Ρ3} τους αδελφους Χ ΝΕΡΟ. 

Ὀεϊπα] εὔθηβδο πιῖ ο, πε]ο]ο Ἠΐει πν]εᾶετ οἰπίτείεη 8 Ζαρ. 160,5 | πλοιον: 

πα Β΄’ πλοιαριον | διαπερων Ν Ρ" ο: διαπεροντα Υ, --ρωντα πηΣ, ---ρουν 
πηὶ, ---ραν µελλοντα 5, απαιροντα τη» | εν τ. 4σια Ὑ πιΣ Ἡ:; επι τους 
κατα την 4σιαν τοπους Ν Ρ5 (» την) Ρ" ο πιῖ πι | 6. ενεβ. Ὑ πιὶ πι}: 

ανεβ. Ν Ρ5 Ρ' ο μι | δεκα Ὑ Ρ" πι» Ἱ,: τεσσαρων -ἵ- Ν Ρ3 ο πα πιὸ | 
παρεβαλαµεν Υ: --λλομεν Β4, ---λομεν Ν αἴο. | Τ. δεκα Υ Ῥ: πιΣ: δωδεκα 
Ν 5 πιὸ, τριων ο ΠΠ (μµιλιων), ΣΤ, δε Υ (π129): και Υοτ εξ. ἀϊθ Ἡπ- 

ἀθετῃ | 8. εις Ὑ: επι Ν είο, | γην Υ πιΣ: δια της οδου -ἵ- Ν Ρ3 Ρ: ο πῖ, 

προς Έφεσον απαγουσαν πιῖ | εισηλθαµεν Υ: --ομεν ἀῑε ἁπάετη | Έφεσω: 
ἀϊθβ ἀαάδ Ιείσίοε οτί ἵπ Ύ. -- 1, βοπ]ίεβεί πε ἀεπ Ἰοτίοι: Ρρεγυεπίπειβ 

Ερλεδι, αὐὲ επι ππαὔπο φαμάᾶίο οἑειγγεγιπέ ποὺ Αδίαπιε εἰαπιαπέες εἰ 

ἀἰσεπέες » Βεπεαίείις φιε οεπέέ πι ποηπιίπε ἀοπιπί” | 9. οι αδ. Υ Β3: παγ- 

τε Χ Ῥ' ο, οι παντες (π. ἆοο] οι αδελφοι») πι}, παντα οι αδ. πηῖ | 

παρεγενοντο -- χκαῦ ηµεραν Ρ. 163, Ἱ: Σ πι Ρ4 Ι εν τω τοπω Ν πιῖ πῃηΣ: 

εν τοπω ο, ”Σ Ρὸ | 10. ηµεθα Ν Ρὸ: ηµεν ο πι ΠΙΣ | καταψ. Ν Ρὸς: 

καταλυσαντες και αναπαυοµενοε πηὶ, ”» πιὸ, πΟςἩ ππεᾶς ὸπηἳ | ΕΙ. παρελ. 
Ν Ρ5 ο πι πιὸ; ελαβεν πηΣ | τη οιχκια Ν Ρ3: τω Οικω ο παῖ πΙΣ μηὸ | τουτου 

πατ.: » πὸ | 19. τεῦν. ην Ν: τελευτησας ην πι, τεΌνηχε Ρ7 ο πιλ, 

ετεῦνηκει πῖ | ο ουν -- επιοµεν Ν Ρ5 «: παρατεδεισης δε τραπεζης µε- 

τελαβομεν Ίροφης συν τω «{ομνω πι πι, ο πι Ἰ Ιδ.χκ. εµειν. π. 
αυ. και Χ Ῥ3 ο (πι παρα «/ομνω): και παρ αυτω µενοντων ημων 
πι, ον ΠηΣ 

. φοδηπῇς. 41 
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τες οἳ ἀδελφοὶ καθ ἡμέραν εἰσήρχοντο καὺ ἐδιδάσκοντο ὑπὸ 

Ἰωάννου ἓν τῷ οἴκῳ «4όμνου, καὶ πάντες Λοιπὸν ἐπίστευσαν 
τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Ἰωάννου, καὶ οὐδεὶς ἠπίστει αὐτῷ. ὅὃιε- 
τρίψαµεν δὲ ἐν Ἐφέσῳ μετὰ τὸ ἐλφεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἐξορίας 

ἔτη εἴκοσι ἕξ. ἐποιήσαμεν δὲ καὶ ἕν Πάτμῳ τῇ νήσῳ ἔτη 
δεκαπέντε, περὺ δὲ τῆς ἐξορίας τὸ πρὶν ἐν Ἐφέσῳ ἔτη ἐννέα. 
ἦν δὲ ὃ Ἰωάννης, ὅτε παρεγενόµεθα ἐξ Ἱερουσαλὴμ εἲς Ἔφε- 

σον ἐτῶν Πιεντήκοντα καὶ μηνῶν ἑπτά, ἐγὼ δὲ Ἰρόχορος, ὁ 
µαφητὴς Ἰωάννου, ἤμην ἐτῶν τριάκοντα καὶ μηνῶν τριῶν. 

Πληρώσαντες δὲ ἔτη εἴκοσι ἓξ μετὰ τὸ ἐλφεῖν ἡμᾶς απτὸ 

Πάτμου ἓν Ἐφέσῳ, ἐξηλφεν ὁ Ιωάννης ἐκ τοῦ οἴκου «όμνου 

καὶ παρέλαβεν ἑπτὰ τῶν αὐτοῦ μαφητῶν, ἐμέ τε Πρόχορον καὶ 

ἄλλους ἕξ, καὶ εἶπεν πρὸς ἡμᾶς' Λάβετε ὀρυκτῆρας ἓν ταῖς 
χερσὶν ὑμῶν καὶ ἀκολουφήσατέ µοι. καὶ ἐλάβομεν ὀρυκτῆρας 

ἓν ταῖς χερσὶν ἡμῶν καὶ ἠκολουθήσαμεν αὐτῷ καὶ ᾖλθομεν ἔν 

Ι. καθ ημ. Ν Ρ5 πιδ: κατα πασαν ημ. 6, 4488εἱΏθ νοΥ παντες οι αὖ, 
π.δ τὸ | εισερχ. Ν Ρ5 Ρ" (5. 7α ρ 161. 9) ο 1ΠΣ: ἠρχοντο πηᾶ, παρ- 

εγινοντο Π! | υπο Ἰω: πας Ρ3 ΠΙΠίθΥ «Ίομνου | 2. εν τ. οι. 41. Ῥὸ Ῥ" (τη 

οικια) ο πϊ πιΣ (πι γοιηθτ εν αυτω): » ΝΙ κ. παντες λ. επ. τ. λαλ. 
(λεγοµενοις 2 τη) υ. Ιω. Ρ5 Ῥ" ο πῃΣ (-- και γινοµενοις): παν Ν βίθ]]έ 

ΠΠ] χαι ουδεις ηπιστει τοις Λαλουμεγοις υπο Ιω. αλλα παντες επιστευον 

αυτοις, Ρ3Ἠ7 ΑΠἀΘΙΒ Π!Ι π. ὙΨΙθάθγ απἆθ;β ΠΙΣ| ὃ. και -- αυτω Ρὸ Ῥ:ο: 

σσ πι, ἄρου Ν ΥοτἩου, πα πα» πΙοΠέ νοτρ]είοηβρατ | διετριψ. ατλ. Ν Ρ5 Ρ: 

ϱ πιὸ: µετα δε το ελθειν ηµας απο της εξωριας διετριφαµεν εν Εφ. πιὰ 

ΠΙΣ | 4. ελθειν Ν πὶ πιΣ: εξελδειν Ρὸ, επανελθειν Ῥ" ο ΠΠ | ὅ. ααι Ν Ρ": 

ρ Ρ5 ο παὶ πι», Β6ΗΥ γαι τί πι | 6. το πριν Ν Ρ5 πιδ; το προτερον 
εποιησαµεν Ρ3 ο πηὶ παΣ | 7. ο Ιω. -- επτα Ρ5 πι πιδ, γθβοπί]οἩ 8ο ῬΡ4 
(α0ετ εν Έφεσω εξ Τερ.), Ἱηὶ ϱ (ἀἱ6β6 πεντηκ. εξ). αἱ 4πββου Ῥὸ πι 

Περοσολυμων: πι Ν και ἔτων πεντηκοντα Ἰω. οτε παρεγ. εξ Περουσαλημ 

εις Έφεσον | 8. Προχ. --, ἴωαννου Ρ" πι (αυτου Βίαΐἱ ΙἸω.): » 4ἱθ η- 
ἄθτῃ | 9. κ. µηνων τριων Ρ πιΣ πὸ Ν (εξ): ο» Ρ5 ο πι | 10. πληρωσαν- 

τες -- ημας Ν Ρ5 Ρ!: οπΙΣ (ουν ἰαῖί δε), ἈΠπ]Ιο] πι» (806 εικοσι επτα): 

πληρωθεντων δε των εικοσι εξ χρονων µετα την εκ της Πατμου επανοδον 

ΠΙ | απο Πατµου Ῥ' ο πι} ο πιὶ γοιµθ: ον Ν Ρ5 πι 141. εν Εφ.: πι 
Π” -- εν τω Οικω «Ίομνου, ΠΠ πι εις Έφεσον | εξηλθεν ο Ἰω. Ν( ο 

ΒΟ αοἨ πι] Ρὸ Ῥ4 ο: µια των ηµερων εξελθων ο 1. πι, πε: ο» 
πη! ]οιχου: ο» | ΤΘ. και παρελ. Ν Ρ5 πηὸ; παρελ. Π1Σ, και παραλαβων 

Ῥ' ο, παραλαβων πι! | Προχορον Ρ" ο πὶ πι ο Ν Ρὸ πιὸ | 19. αλλους 
ο Ρε ιδ, ετερους ο ΠΠ πΣ | α. ει. Ν Ρὸ πι: λεγει Ρ'" ο πὶ πι | 

"14. υμων: ΠΠ Ν ημων, 461 39 αἱ]θς '» Ρἱβ ημων Ἱ. 19 | κ. ελαβ.--- ημων .: 
ελάβοµεν δε ορυκτηρας ὁ πι, και λαβοντες 15, και ἐεποιησαµεν ουτως . 

πιΣ | 15. και ηἠκολ. -- τοπω και Ῥὸ (πνθβοη/]ἶεἩ 80 ο πΙ! Πατ και ελῷογτων 

ημων) Ν (Ἔ και ηλθομεν) πι (και ελθοντες): πι και ηλθομεν εν τοπω 

κου Ρ 
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' η τόπῳ πα) ολεεν ἡμῖν" καθίσατε ὧδε μὲ ἐκαθίσαμεν ἐν 
τῷ τόπῳ οφ” ἦν δὲ πρὸς ὄρθρον' νὺξ γὰρ ἦν. καὶ αὐτὸς 
ἀἄπηλθεν αφ’ ἡμῶν ὡσεὶ λίθου βολὴν καὶ προσηύξατο, ἵνα 
ἡσυχίαν σχῇ ὃ τόπος, καὶ μηδεὶ παραγένηται ἐν τῷ τόπῳ 
ἐχείνῳ παρὲξ ἡμῶν τῶν ἑπτά. καὶ μετὰ τὸ εὔξασθαι αὐτὸν 

ἦλθεν πρὸς ἡμᾶς καὶ εἶπεν ἡμῖν: ὀρύξατε τῷ ὀρυκτῆρι τὸ μῆ- 
κος τῆς ἐμῆς ἡλικίας σταυροειδῶς. καὶ μετὰ τὸ ὀρύξαι ἡμᾶς, 

καφθὼς εἶπεν ἡμῖν, προσηύξατο καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ἔφετο ἔαυ- 

τὸν ἐν τῷ ορύγματι, ὃ ὠρύξαμεν, καὶ εἶπεν πρός µε τέκνον 
Ἰρόχορε, ἐν Ἱεροσολέμοις βάδιζε, ὅτι ἐκεῖ σε δεῖ τελειωθῆναι. 

καὶ διδάξας ἡμᾶς ἠσπάσατο ἡμᾶς καὶ εἶπεν ἡμῖν ἐπισύραντες 
γῆν, τὴν ἐμὴν µητέρα, καλύψατέ µε. ἡμεῖς δὲ ἠσπασάμεθα 

9. χαι εκα». -- γαρ ην Ν Ρ3 ο (πι γυκτος ουσης ηδη): Ἠἱ8 εχεινω 

αποῖἈ Ρρ (-- Ῥατῖς. 881 ϱ. Εἰπ]εϊίπηως, πε]εμετ νοη Ρ. 162, 14 απ π]εᾶες 

εἰπιτίιο), ὸ» Ρ: πιΣ, ππἀεπίΠοῖ Απιρηι. ἄθει πι” | 8. απηλθεν Ν Ρ:” ο πιὸ 

ἐπὶ απελθων)}: διεστη Ρ" πιΣ, διηλόεν ρ {[ ινα -- επτα Ν (”» ο τοπος) 

Ρ3 (εχει 8ί88ί εν εχ. τ. τοπω, 80 Πε] πα, Ψθ]οῖες ετερος Ἠϊπέες µηδεις 

π. πλην Βἴαδί παρεξ! ἄπη[ῖο] πηῖ: εστως και ουδεις παρεγενετο εν τω 

τοπω οπου (ενθα πι2) ην ο Ἰω. εως πρωι Ρ" πι, » Ρ ΥοΓἩετ αὖετ και 

εστη και προσηυξατο | 5. κ. µετα Ν Ρ5 ο πῇ: µετα δε Ῥ' πὰ πι} Ρ]το 

ευξ. αυτον Ῥ5 Ρ" ο πι: τελεσθαι αυτον ΠΠΣ, τελεσαι αυτον ευχην Ρ | 

6. ειπεν Ν Ρ5 πι πι ρ (”» ηλθεν πρ. ηµ. και): λεγει Ῥ: ο πι | ηµιν: 

προς ηµας Ῥ, ἀΐθδετ Ἡπ. Ῥ" -ἵ- εγγισατε µοι αδελφοι χαι (ως δε ϱ) ηλ9ο- 

µεν προς αυτον και (και 2 Ρ) ειπεν ηµιν | τω ορυκτηρι Ῥ5 ϱ πὶ: µετα 

του ορυατηρος Ρ, 2 Ν Ρ" πι πι | τ. µηκος Ρ3 Ρ: ο πιῖ πιΣ ῥ: το ορυχ- 

τηριον Ἀ, ορυγµα πη” | Τ. σταυροειδως Ν Ρ3 ο πιῖ: -- κατα την απλωσιν 

των εµων χειρων Ῥ΄ πιΣ ρ (4ἱθβετ σταυροειδες) | 8. ηµιν Ν Ρ3 Ρ (-- και 

εστη παλιν και): Σ Ρ' ο πι, καθως ειπεν ηµιν ο» πι, 8πο] τα (βοηςέ 

νῄο ϱ) | και µ. τ. ευχην Ἀ Ρ3 Ρ' ο Πῖ: µετα δε το ευξασδαι αυτον 
ησπασατο παντας ηµας και Ρ. Ρβ4ἳσ ἄλη]ο]ι πι | εθετο Ν Ρ:7 Ρ: ο πι: 

εὔηκεν πι; Ρ, ανεκλινεν πι' Ι 9. εν τω ορυγµ. Ν Ρ5Ρ" οπι!: προγµατε ()) 

πΙΣ, επι του τοπου Ρ. επι χειρας χαι ποδας πΣ {| οΝ Ρ'6: ω Ρ3 πι, 

ου Ῥ, ο ωρ. Σπ, απςὮ πι} 4ετ τη χαι εδιδαξεν ηµας τα Ἱ. 11 ἄθετ- 
Ρειίέ απ. επ Απαιτας απ Ῥτοεποταβ αρᾶίειτ Ὀτίπεί: ἄππΠεὮ Ρ | ειπε Ν Ρ: 
πιῦ; λεγει Ρ" ο πι | 10. βαδιζε Ἠῖοτ Ν Ρ5 (πι 2): τος εν 1. Ρ" ο πῖ | 

εχει σε: νοηυ αἴεῃ αἷς εἶπ Ἰοτέ, πας Ἀ εκειν σε | 11. επισυραντες Ν Ρ3 

πΙ ρ (Χ τεχνια): επισυρατε Ῥ" πι2. συραντες ο | 19. γην Β2 ο πῖ, 

Ἠϊπίετ µητερα Ν: |» Ρ' πιΣ ρ { καλ. µε Ν Ρ5 ο παῖ πιῖ: χαι σχεπασατε 
µε εως των γονατων µου πι} Ρ' (σκεπασεται) Ρ (2 2αι Ἡ. µου) | ηµεις 

-- αυτον Ν Β2 ο πῖ (παλιν ΥΟΙ αυτον): ΣΣ Ρ, και παλιν προσηυξατο 
χαι εδιδαξεν ηµας και παλιν ησπασατο ηµας και ειπεν ηµεν Ρ. 164, 3 

πι”, εΏθηδο Ῥ" ἵπι Απίαης, ἀΐθθε Ης. Ὀτίο]έ αὖειτ πε εδιδα αὉ 

1” 
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αὐτὸν καὶ ἐπισύραντες γῆν ἐσκεπάσαμεν αὐτὸν ἕως τῶν γονά- 
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των. καὶ πάλιν ἠσπάσατο ἡμᾶς καὶ εἶπεν ἡμῖν' ἐπισύραντες 
γῆν καλύψατέ µε ἕως τοῦ τραχήλου. καὶ ἠσπασάμεθα αὐτὸν 
καὶ ἐπισύραντες γῆν ἐσκεπάσαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ τραχήλου. 
καὶ εἶπεν ἡμῖν' ἐνέγκαντες ὀθόνην ἐπίφετε εἲς τὸ πρόσωπόν 

µου καὶ ἀσπάσασὺέ µε κραταιῶς, ὅτι οὐκ ὄψεσθέ µε οὐχκέτι ἓν 
τῷδε τῷ ῥίῳ. ἡμεῖς δὲ πάλιν ἠσπὰσάμεθα αὐτὸν κλαίοντες, 

καὶ ἐπισύραντες γῆν ἐσκεπάσαμεν αὐτόν' καὶ ὃ ἥλιος ἀνέτει- 
Λεν, καὶ αὐτὸς παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. εἴσελθόντων δὲ ἡμῶν 
ἐν τῇ πόλει εἶπον ἡμῖν οἳ ἀδελφοί' ποῦ ἐστιν ὁ διδάσκαλος 

ἡμῶν; εἴπομεν δὲ αὐτοῖς τὰ γεγονότα, οἱ δὲ παρεβιάσαντο 

ἡμᾶς τοῦ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν τόπον. καὶ ἐλθόντων ἡμῶν ἓν τῷ 
τόπῳ, ὀρύξαντες οὐδὲν εὕρομεν καὶ ἐκλαύσαμεν σφοδρῶς. 

1. γην Ρὸ ο ΠΙ: την Χ ΧΝ Ρρ | εσκεπασ. Ρο (Σ ἆαβ {ο]ρεπᾶς 

αυτον) πηϊ πηὸ Ρ: εκχαλυψαµεν Ν | 2. και παλιν ησπ. ημ. και Ν Ρ5 πὸ: 

παλι δε ασπασαµενος ημ. ειπε 61η], κ. παλιν προσηυξατο και Ρ | 9. γην: 

πι ϱ την εµην µητερα | καλυψατε Ν Ε5 ο πηὶ ΠΙΣ: σκεπασατε πΣ Ρρ 

Πσπασαµεῦθα --- εσκεπασαµεν Ν (ΣΧ παλιν) Ρ2 ο πΙ: ΠΠ εσκεπασαµεν Ρ | 
4. τραχηλου Ν Ρ5 ο πι: αυτου -ἵ- Ῥ ιπᾶά Ι8ββί Πϊει ἀἱὸ ἸΓεϊδιπρ απ 

Ῥτοσμοτιβ {οἱραοηπ (ρ. 168, 9 δᾳᾳ.), ἄλπ]]ο] πιΣ πέ ΑΙΙβΙΑΡΒΙΠΡΟΠ ΥοΙΠΘΙ: 

αὐκήτποπά πι | ὃ. ενεγκαντες --- µου Ν Ρὸ ο πι! (ἠ- εµοι αδελφοι 111 

επιό.): ενεγκατε µοι οὔονην αδελφοι ϱ, ἐνεγκαντες οὕωνην χαλιψατε το 

προσ. µου πηῦ, ἄρθ6υ πι2 Ἰδὲ Απρ. πὶομί ἀθιθ]ίο] | 6. ουκ οψΨ. µε ουχετι 

Ρ) ο πι: ουχετι οΨ. µε Ν Ῥ πιὶ (µε οψ.), ουχετι το προσωπον µου οψ. 

πΣ | 7. ηµεις δε --- κλαιοντες Ν 3 ο πῖ, υθβεη[]ο] 8ο πιὸ: και επιπε- 

σοντες αυτω ησπασαμεθα αυτον κλαιοντες πικρως πα}, 80 Ρὶβ αυτον Ρ 
4ἆςπηΏ εµπονως και κλαυσαντες ου µικρως | 8. χαι επισυρ. -- πνευμα Ν 

Ῥ: ἈΠη]ίοἨ πι: χαι διασκεπασαντες το προσωπον αυτου ὡς ο ηλιος ανε- 

τειλεν κ. αυτος παρεδ. τ. πγευµα και επεσυραµεν γην επι το προσωπον 

αυτου και ἐκρυβη εξ οφῷαλµων ηµων πιΣ, ἄΠπ]ς αθοι ἸΚίππει ρ; και 

ἔιρηνην ὅους ημιν απελυσεν ηµας ο πιῖ | 10. ειπον -- αδελφοι Ν Ρ5 πι 

ο (ὸ ημιν) πι»: ειδον ηµας οι λοιποι αδελφοι (µαθηται αυτου πι2) και 

έιπον (ειπεν προς ηµας πη2) Ῥ πιΣ | εστιν: ο» Ῥ πιὸ | 11. ημων 5 πιΣ πιὸ 

Ρ: ΣΝ ο πῖ | ειπ. δε αυτοις Ν Ρὸ πηῦ: κ. απηγγειλαµεν αυτοις πι" Ρ, 

Ἅμεις δε διηγησαµεῦα αυτοις 6 ΤΙ | τα γεγονοτα Ν Ρ5 ο πι πι; απαντα 

πΣ Ῥ (ἠ- τα γεγενηµενα) | οι δε παρεβ. Ν εἴο.:: και παραβοσαντο (2) 

ΠΣ | 19. του δειξαι Ν Ρ3: επιδειξαι ο πὶ, υποδειξαι τὸ, ακολουθησαι 

και δειξαι ΠηΣ, µετα δακρυων οπως δειξωµεν Ῥ | και ελθ. (απελθοντων ϱ 

πηῖ, παραγενοµων 2) ηµ. Ῥὰ: εισελθοντων ουν ηµ. Ν, και ελδοντες (5 

Εν τω τοπω) Ῥ, και απελθοντων ομοδυµαδον {εις τον τοπον) πι | 15. ορυ- 

ξαντες Ῥ5: εισορυξ. Ν, και ορυξ. πι, και διορυξ. πα, και αναχωσαντες Ρ, 

ση» ο πηῖ | ουδεν Ν πηὂ ουδενα Ῥὸ, αυτον µεν ουχ ο πι], ουχ ευρ. ουδεν 

Π12, ουχετι ευρ. το τιµιον και αγιον σωµα του µακαριου αποστολου και 

ευαγγελιστου Ιωαννου Ρ | 19 -- Ῥ. 165, 4. και εκλαυσαµεν -- αµην Ν Ρὸ 



αυἱὸν καὶ . πνεῦμα, Φϕ : δόξα σαι τὸ κράτος νῦν καὶ ἀεὶ 

: .- εἰς τοὺς π-- αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 

(άϊο εἰπζῖσεν νο λος σφοδρα. εστηµεν Ρ. 164,19 τ. Χ το γος ο 

Ρ. 165, 3 Ν, ἄαρορεν ΡῬ » ααι ΥΟΓ υιον Ἡ. νυν και αει Ἱ. ὃ Ἀππὰ ατελευ- 

τητους Ἱ. 4): και (τοτε Ρ) χλαυσαντες απαντες (χανως {ου µικρως εχει ϱ) 
εσταθηµεν (εστηµεν ϱ) εις προσευχην και µετα την προσευχην (πληρω- 

σαντες την ευχην ηµων ϱ) εξηλθαµεν (κατηλδοµεν ϱ) εκ του τοπου (εχει- 

νου --- Ρ], δοξαζοντες πατερα κ υ. χ. αγ. πν. ω η ὄοξα κ. το κρ. (πρεπει 

πασα ὄοξα τιµη κ. προσκυνησις νυν χαι αει χαι Ῥ) εις τους αι. των αν. 

αμην πι ΡΟ π]εᾶετ απάθτβ πι". ἈΝε] ευροµεν Ρ. 163, 19 5εΏΠεβσεπ οτι 

80: αλλα µονον τα σανδαλια αυτου. και εμνησθηµεν του ειρηµενου (το 
ειρηµενω τω ϱ) Πετρω υπο του χυριου περι ἴωαννου (αυτου 6), οτι εαν 

αυτον θελω µενειν εως έρχομαι, τι προς σε; εδοξασαµεν τε (χαι εδοξα- 
μεν» ϱ) επι τουτω τον πατερα χαι τον υιον Ἔαῑ το αγιον πνευμα, οτι 

΄αυτω πρεπει η δοξα. (80 πὶ, ω πρεπει ὄοξα τιµη κ. ώμος νυν μον 

πει χ. εις τους αιω. των αιωνων. αμην. 9) - 
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Ῥοΐασοι τα ΡΥ061οΓΗ5. 

Α. Ἐϊπο Ἐρίδοᾶο απβδ οοἆ. Ταΐΐς. 406 Τα }ρ. 6, ὅ ολίσθν 

Τοχίθς πας] Ἐπσο]ργοί (Βϊΐντοι αποίαν. Ρ. 906-211). 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰωάννης εἶπεν' ἥμαρτον, Πέτρε, τῇ ὥρᾳ 

ταύτῃ καὺ μέλλω κατὰ Φάλασσαν κιγδυνεύειν᾽ ὡς γὰρ ἔπεσεν 
ς ω αν 3 πλαν αι / 1.’ 2 , Ν ο, 

ὃ κλῆρος τῆς 4σίας ἐπ ἐμέ, βαρέως ἤνεγκα' ἐμνήσφην γὰρ τοῦ 

ἡμετέρου διδασκάλου, τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἅπερ 

εἴρηκέ µοι περὶ τῆς ἁγίας φΦευτόκου, τῆς τούτου μητρός, ἐπὶ 
σταυροῦ κρεμάμενος' ὅτι ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου. καὺ οὐ δύναμαι 

αὐτὴν µόνην καταλιπεῖν ἓν τῇ γῇ ταύτη, μήπως οἳ Ἰουδαῖοι 

φΦόνῳ καινηθέντες αἀποκτείνωσι» αὐτήν' πολλάκις γὰρ τοῦτο 

ἐβουλεύσαντο ποιῆσαι. πλὴν παρακαλῶ, εὔξασφε ὑπὲρ ἐμοῦ. 
ς 9 32 , 9 , Ν Ὕ Ν χ}. / στ, 

οἱ δὲ ἀναστάντες καὶ σταφέντες κατὰ ανατολᾶς ἠτήσαντο ἸΙά- 

κωβον, τὸν αδελφὸν τοῦ κυρίου, εὐχὴν ποιῆσαι, καὶ τελέσαντος 

αὐτοῦ τὴν εὐχὴν αἀπελύφησαν εἷς ἕκαστος αὐτῶν εἰς τὸν ἴδιον 
16 

20 

κλῆρον µετ εἰρήνης' ἀπελύθη δὲ ἕκαστος (8ἱ0) ὑπηρέτης ἀπὸ 
- κ ’ 2) Ν ε) κ / .) , ς τ 

τῶν ἑβδομήκοντα, ἔλαχον δὲ καγω Πρόχωρος Ἰωάννη. ὃ οὖν 

Φεολόγος, μὴ ἰσχύων τε ὡς ἐκδρομῆσαι ἓν τῷ ἰδίῳ κλήρῳ διὰ 

τὸ μὴ δύνασθαι αὐτὸν ἑάσαι τὴν παναγίαν «Φεοτόκον, ἀξιοῖ 

τὸν µακάριον Παῦλον, οὕτως λέγων αυὐτῷ' ἀδελφὲ ΙΠαῦλε, 

διερχόμενος καὶ κηρύσσων τοῖς ἔώφνεσι τὸν λόγον τῆς ζωῆς καὶ 

ἐπιστρέφων πάντα τὰ ἔῶνη πρὸς κύριον τὸν Φεὸν ἡμῶν, παρα- 

γενόμενος ἓν τῇ 4σίᾳ εἴσελφε καὶ ἓν Ἐφέσῳ, ἓν τῇ λαχούση 

µοι πόλει, καὶ σπεῖρον ἐν αὐτῇ τὸν Λόγον τῆς ἀληψφείας καὶ 
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ συνεργοῦντος προκατᾳσκεύασαι Λλαὸν ἅγιον 

κυρίου. ὡς συμπαρόντος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 

1. 1ο] Ἰά88ο υνὔτε]ο]ι Βϊτοι)ς Τοχί αὈάτιοκεν 8 αι ἀῑε απβεροῦθ- 

πΘη οτίλορν. Αοπάρτιηροπ. Νιαγ. 4ἱς Αοοθπίιαοη Ιβδί ποῖπο Ζαίμαί | 

18. τελησαντος ΒΙτεἩ | 17. εκδρωµησαι Βϊτο] | 24. συνεργοντος προκατα- 
σκευασε Βἰτο 



ο λλνάέ ἐκ λας ο ος ας 

πμ νσ ση 

ο. κάν, 

ο 

αν μμ 

ον νο ων 

ν 

τοῦ ἐμοῦ πνεύματος ἀξιῶ σου δὲ τὴν ἀγάπη», ἀδελφέ . χοῖσαι 
αὐτοῖς καὶ ἐπίσκοπον, ἀνταναπληροῦντα τὸν ἐμὸν τόπον. ὁ δὲ 
Παῦλος ταύτην τὴν παράφεσι» τῶν λογίων παρὰ τοῦ Φεολόγου 
εἰληφώς, πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπάρχων», ἐλθὼν ἐν Ἐφέσῳ 
καὶ εὗρὼν ψυχὰς προκαταρτισµένας ὑπὸ κυρίου εἲς σωτηρίαν 5 

καὶ εἲς ζωὴν αἰώνιον, ἔτι ἐπιμελησάμενος αὐτῶν τοὺς τῆς ὃι- 

δασχαλίας λόγους, ἔχρισεν αὐτοῖς καὶ ἐπίσκοπον Τιµόύεον, τὸν 

ἀγαπητὸν καὶ συνεργὸν μαθητή», ὑπακοὶν πληρώσας ὁ µακά- 

ριος Παῦλος, ἣν ἐπετράπη παρὰ τοῦ µακαριωτάτου Ἰωάννου . 
τοῦ Φεολόγου. δεῦρο οὖν Λλοιπὸν εἰς τὸν τῆς διδασκαλίας ὅρον 10 ; 
τοῦ Φεολόγου παρακύψωµεν, καὶ εἰς τῆς πολιτείας αὐτοῦ Φαύ- ο... 

µατά τε καὶ σηµεῖα, ἅπερ ἐποίησεν ἐν Ἐφέσῳ καὶ ἐν ὅλη τῇ 

᾿άσίᾳ καὶ ἐν πόλει τῆς Μηλίτου, καὶ εἰς τὰς ολίψεις τὰς ἔπελ- 

Φούσας αὐτῷ ἐν τῇ Φαλάσση καὶ ἓν Πάτμῳ τῇ νήσῳ ἐμβα- . 
τεῦσαι ἀρξόμεθα. μετὰ γοῦν τὸ μετελθεῖν τὴν ἁγίαν Φεοτόκον 1 

ἔκ ζωῆς πρὸς ζωήν, ἐκ τῆς προσκαίρου πρὸς τὴν αἰώνιον καὶ . 

ἄληκτον ῥασιλείαν τῶν οὐρανῶν, εὐφέως ὃὁ Φεολόγος καὶ ἀπό- 

στολος, ὁ πνευματικὸς οὐρανός, ἤ ἀσεραπὴ τῶν ἓν σκότει, ὃ 
ῥήτωρ τῶν λογίων τοῦ Χριστοῦ, ἡ βροντοειδὴς καὶ ὀμβροτόκος 

νεφέλη, ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου κινηθεὶς εἶπε πρός µε, 30 
τὸν αὐτοῦ µαφητήν τέκνον Πρόχωρε, δεῦρο πορευθῶμεν' εἰς 

τὸν κλῆρον τὸν λαχόντα ἡμῖν παρὰ κυρίου. ἐγὼ γὰρ οἶδα, ὅτι 

πολλαὶ Ολίψεις απόκεωται ἡμῖν: πλὴν τὸ Φέλημα τοῦ κυρίου 

γενέσθω. καὶ παραλαβών µε κατήλφομεν. απὸ Ἱεροσολύμων εἰς 
Ἱόππην ἐπὶ τὸ πλεῦσαι ἡμᾶς ἐν τῇ Ασίᾳμ. ἐμείναμεν δὲ ἐν 3, 
Ἰόππη τρεῖς ἡμέρας παρὰ Ταβιθά, καὶ ἐλθόντος πλοίου ἀπὸ ἳ 

Αἰγύπτου κατ]. 

Β. Ῥντοβροη ἆον Ἠοερπείοι Β. . 

1. Ναάελ ο πὶ πιΣ ν, Οεϊγεῖςε αποἩ ϱρ -- Ρ. 28, 5 8ᾳᾳ. οὐΐρεηι Τοεχίθς -- 

Απιρηϊιοσβίας Ρ. 11 5ᾳᾳ. 80. 

Ἰδοῦσα δὲ ἡ Ῥωμάνα τὸ γεγονός, ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτῆς, 

καὶ φόβος καὶ τρόμος ἔλαβεν αὐτὴν καὶ οὐχέτι τὴν μνήμην 

1. χρισε Β. | Τ. Θιµοδεον Β. | Β. συνηργον Β. | 18. οµβροτοκος: οµυ- ο. 

ροτοχος Β. | 91. µαθητον Β. | δΙ.ηῬωμ. ον Ρ( 5 η): εκεινη πὶ πλ ν 

τ. πνευμα αυ. ϱ πι ν: σ» πΣρ | 89. και ουχετ:ι -- αυτω Ρ. 168, 18 ΝΑ 
επῖν: απ ἵπ πιΣ ρ πιτ µη τολµωσα (καν -ἴ- Ῥ] ατεγισαι το προσωπον 

Ιωαγνου και (ευθεως --- Ρ) πεσουσα εις τους ποδας αυτου κλαιουσα και φ 

οὔυρομενη ειπεν αν 
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εἶχεν περὶ τοῦ θανάτου ύμνου, ἀλλ ἐπὶ τῷ σηµείῳ, ὃ ἐποίησεν 
ὁ Ἰωάννης, ἐξέστη καὶ ἀποπαγεῖσα τὴν καρδίαν ὡς λίθος ἔμει- 

νὲν ὡσεὶ νεκρά. εἶτα ὡς μετὰ δύο ὥρας εἲς ἑαυτὴν ἦλφεν καὶ 
οὐκ ἠτένιζεν εἲς τὸ πρόσωπον Ἰωάννου' αἰσχύνῃ γὰρ πολλῆ 

συνέίχετο καὶ ἐζήτει ἀποθανεῖν Λογιζομένη: ὅτι πῶς ἐμβλέψω 

εἲς ὃν τοσαῦτα ἠσέβησα καὶ εἲς δουλείαν ἐσυκοφάντησα καὶ 

πληγὰς τοσαῦτας ἐπήγαγον ἀναιτίῳ ὄντι; πῶς ἐμαυτὸν κατα- 

χώσω; εἶθε χάνασα ἤ γῆ κατέπιέ µε. τί ποιήσω; Φάνατε, σὲ 

ἐπικαλοῦμαι πατέρα µου. ἰδῶν δὲ ὁ Ἰωάννης τὸ πρόσωπον 
τῆς γυναικὸς ἠλλοιωμένον, καὶ ὅτι μέλλει εἷς τὴν γῆν κατα- 

πίπτειν, Λλαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ κρατήσας αὐτὴν καὶ 
σφραγίσας τρίτον ἤγαγεν εἲς κατάστασιν. αὐτὴ δὲ πεσοῦσα 

εἲς τοὺς πόδας αὐτοῦ, κλαίουσα πικρῶς εἶπεν αὐτῷ": δέοµαί 

σου, ἀνάγγειλόν µοι, τίς εἶ σύ' πάντως γὰρ ἢ Φεὸς εἶ ἢ υἱὸς 

Φεοῦ, [καὶ διὰ τοῦτο τοιαύτας δυνάμεις ποιεῖς]. εἶπε δὲ αὐτῇ 

ὁ Ἰωάννης, οὔτε θεός εἰμι οὔτε υἱὸς Φεοῦ, ἀλλ ἐγώ εἰμι Ἰω- 

άννης, ὃ μαθητὴς τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ ζῶντος, ὅὃ αναπεσῶν ἐπὺ 

τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ ἀκούσας μυστήρια Φεῖα. ἐὰν οὖν πιστεύ- 
σης αὐτῷ, ἔσῃ αὐτοῦ δούλη ὡς κἀγὼ δοῦλος αὐτοῦ εἰμι. ἡ δὲ 

μετ αἰσχύνης καὶ τρόμου πολλοῦ εἶπε πρὸς Ἰωάννη»' πρῶτον, 

ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, συγχώρησόν µοι ὅσα εἲς ὑμᾶς ἐγὼ ἡ αθλία 

1. 4ομνου πὶ γ:τουΧ ο|οεπ. ΟΠ]: ω επ. Υγ/ 9.χαισνγ:ο- 

πι! (9) ] αποπαγεισα . . «ως λιθος εµεινεν ΟΤΙ: απεπαγη . . και ἐεµεινεν 

ν| 8. ειτα ως ο πηὶ: επειτα ν | ηλθεν και ἸΠΙ: ηλθεν ο, ελθουσα ν | 

4. ητεν. ὁ ν: ηδυνατο ατεγισαι πιὶ | Ἰω. πι υ: του Χ ο| πολλη ο πῖ: 

αφατω ν | ὔ. εξ. αποῦθ. λογιζ. οΠΙΙ: Φανατος ηδυς ην εναντιον αυτης' ελο- 

γιζετο γαρ ν | εµβλεψω -- ησεβησα πὶ ν: οἱ 7. αναιτιω οντι ὁ πι]: 

αναιτιως ΥΟΙ επηγαγον ν | 9. πατερα µου ν ΑΒ. οΏεπ ρ. 28, 18: ἀαίῆτ ο 

τη] ελθε χαι απαλλαξον µε της αισχυνης ταυτης | ιδων ὁ πι]: ειδεν.ν | 

410. της γυν. ο πι]: του γυναιου Υ | και ΝΟΥΣ οτι ο Πὶ: ΣΥ] 11. λαβομ. 

οτι]: χαι Χ ν | 18.αυτου ο πιὶ (8. γοτῃεγζα ρ. 167,99 πι ϱ): Ιωαννου ν | 

14. σου: - «κυριε Ῥ | παντως -- Όεου ὁ (Φεου υιος) παὶ (» ει, 6ΏΌΘΠΒΟ 

Ώι}) ρ (7Σ ἆαβδ οιδίθ η): ΣΥ Ίδ.και δια -- ποιες η" ρ): Σοπῖν| 

ειπε δε κτλ. ο Πὶ πΙΣ γ: ο δε Ιω. ειπεν αυτη Ῥ] 16. ουτε Φεος --- αλλ: 

ο πας Υ| 17. του υιου ϱ πι! ΠΣ: Ἰησου (5ἱ9) ν, ῇ πας πἹΘΗΤΘΓΘΙΩ Ῥ | 

1δ. θεια ο πιὶ ΠΙΣ (-- παρ αυτου) Ρ (-- παρ αυτου αναγγελλω σοι ακρι- 

βως): δν | ου: Σπα Ρρ, ἆθι Πίο απ] Ζιχ απάετη Ἠεοθηδίοη - 

Ἀροθτρολί | 19. αυτου δου. 6 Υ: δου. αυτου παὶ ΠΙΣ| ὃδουλος αυτου ο πι 

τὸ: » Υ| 20. ειπε πρ. Ιω. ο πι ν: λεγει παλιν πρ. αυτον ΠΠ! | πρωτον 
ο πι ν: ὺδ πι | 9ἱ. µοι 0 Υ: σοι ΤΙ ΠῃΣ | οσα -- επληµ. ὁ πι υ: α 

εποιησα εν λογω χαι εργω η αΌλια χαι αγοµος εγω πι Ῥ (εν σοι κίαῖς 

εγω) 



“ἐπλημμέλησα. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτῇ' ἐὰν πιστεύσης εἰς 
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πάντα συγχωρηθήσεταί σοι 

τὰ ἁμαρτήματα. ἤ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπεν" πιστεύω, ἄνθρωπε τοῦ 
Φεοῦ, πιστεύω πᾶσιν, οἷς ἐγὼ ἀκούω ἐκ τοῦ στόµατός σου. 

ἀκούσας δὲ ὃ «{ιοσκορίδης τὸν «Φάνατον ἐξαίφνης τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ παρ ἑνὸς τῶν παίδων, ἁμηχανίᾳ καὶ λύπη ἀρρήτῳ κα- 
ταπλαγεὶς πεσὼν ἐξέψυξεν. ὁραµόντος δὲ καὶ ἑτέρου [ὀξυδρό- 
µου τινὸς) ἀπαγγεῖλαι [αὐτῷ] τὴν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ «{όμνου 
ἀνάστασιν, καὶ εὖρὼν αὐτὸν τεθνεῶτα, ὑπέστρεψε μετὰ κλαυθ- 

μοῦ, ἔνθα ἦν ὃ 4{όμνος σὺν τῷ Ἰωάννη, ἀπαγγέλλων αὐτῷ τὴν 

τελευτὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ὃ δὲ ἀναχωρήσας ἀπὸ Ἰωάννου, 
απελθών τε Καὶ Φεασάμενος τὸν πατέρα τὸν ἴδιον τελευτή- 

σαντα, ὑπέστρεψεν πένθει πρὸς Ἰωάννην καὶ πεσὼν πρὸς τοὺς 

πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, ὡς 
ἐμὲ νεκρὸν ὄντα ἐξανέστησας, δώρησαί µοι καὶ τὸν πατέρα 
µου τὸν δι ἐμὲ τελευτήσαντα" αἱρετώτερον γὰρ ἐμὲ μεῖναι 

νεκρὸν καὶ μὴ πατέρα νεκρὸν Φεωρεῖν. ὁ δέ Ἰωάννης [άπελ- 
Φὼν καὶ) κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, λέγων τῷ 

4όμνῳ' μὴ Λυποῦ, τέκνον᾽ ὃ γὰρ «Φάνατος τοῦ πατρός σου 

ζωὴν αὐτῷ καὶ σοὶ προξενήσει. παραλαβὼν οὖν ὅ «{όμνος τὸν 

Ἰωάννην εἰσήγαγεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ: ἠκολούθει δὲ ἡ Ῥω- 

1. ειπεν ο ν: λεγει πι πι} { αυτη πιῖ πι Υ: προς αυτην « | πιστευσης 

εις 6 πὶ πι}: πιστενης επι Υ | 2. ηµων: µου ΤΙΣ [ 9. πρ. αυτον ειπεν πιὶ 
πι}: }εγει πρ. αυτον 6, εφη αυτω ν | 4. πιστευω Υ: Σ οπ! πιΣ | εγω ακ. 

Πες ν: Ἰϊπίετ σου πηῖ πι, εγω εκ τ. στοµ. σου ακ. ο ! 5. εξαιφνης Ἠΐετ 

Υ: ΥΟΓ του 9. ο πι πιΣ 6. παρ ενος -- εξεψυξεν ν πῃΣ (-- αυτου Ἠϊπίος 

παιδων): παραχρηµα και αυτος εξεφυξεν ο πηὶ | ἹΤ. ὅραμοντος --- προς 

Ἰω. Ἰ. 19 ν πι ἀαδ ἵη [1] Εεεείσίε, {ετπειτ επεστρεψε Βἰ8Ιί υπεστρ. 

1. 8, απηγειλεν (5ἵο) βἰαξ απαγγελλων Ι. 10, δε βί8ίί τε Ἱ. 19, ενδεν αἰαίε 

πενθει Ἰ. 19): και εἷθων εις των παιδων αυτου οπου ην ο υιος αυτου 

«Ίομνος συν τω ἴωαγνη απηγγειλεν (απηγειλεν πα} αυτω µετα ὅαχρυων 

(τον του πατρον αυτου Φανατον --- 6). ο δε «Ίομνος ὅραμων εν τω οικχω 

χαι Φεασαμεγος τον εανυτου πατερα ΥΕΧΟΟΝ ΧΕΙΜΕΥΟΥ υπεστρεψε μετα 

πενθους προς Ἰω. 6 πα' | 19. προς τους 6Υ: εις τους πιῖ τὸ | 15. εξανεστ. 

πι Υ: εζωοποιησας ο πῖ | 16. τον γοτ δι ου: Σ πι πΣ οὔειτ Απιρηι. | 

αιρετωτ. πῃΣ Υ: αερετον ο πΙὰ | γαρ τὰ ν: ην -ἵ- ο πι | ΤΤ. νεκρον νο 

πατερα ν { δεωρειν ο πι πι}: Ψεασασθαι ν | ο δε: ΠΠΓ Υ χαι ο | απελ». 

καιν: Σοπι (πι Πιτ ο δε Ἰω. ειπεν αυτω) | Ίδ.αυτου Υ: του «ίομνου 

ο πι { τω 4.Υ: ο πι | 90. και σοι ο πι (Χ τε): αµφοτεροις πη2, 

Ἔν | προξενησει ο πιὶ πιΣ: ---γει ν | παραλ. 6 ΠΙ: συµπαραλ. ν. και 

λαβομενος «Ίομνος της χειρος Ιωαννου πΠΣΙ ο «ομνος ν οἳ πιΣ νοτΏετ: ο 
νεανιας ο πὶ { 21. εισηγαγ. ν: ηγαγεν αυτον 6 πηὰ, απιει ΠῃΣ | προς τ. π. 

αυτου πιΣ: εν τω οιχκω προς τ. ἔαυτου πστερα σ τι 

ὅ : -- 
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µάνα ὀπίσω αὐτῶν καὶ πλῆθος λαοῦ. ὅὃ οὖν Ἰωάννης προσευ- 
ξάμενος καὶ κρατήσας τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ «4{ιοσκορίδους 

εἶπεν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ἂνά- 
στηθι. παραχρῆμα δὲ ἀνέστη ὥστε πάντας ὡαυμάζειν καὺ 

ἐξίστασθαι. καί τινες αὐτῶν «Φεὸν ἔλεγον εἶναι Ἰωάννην, ἕτεροι 

δὲ µάγον' ἄλλοι δὲ ἔλεγον, ὅτι μάγος νεκρὸν οὐκ ἐγείρει. ὁ 

µέντοι «4{ιοσκορίδης εἷς ἑαυτὸν ἐλφὼν εἶπε τῷ Ἰωάννη: σὺ εἶ, 

ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, ὁ καὶ τὸν υἱόν µου ζωοποιήσας; ὁ δὲ πρὸς 

αυτὸν ἔφη: Ἰησοῦς ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Φεοῦ, ὅ δι ἐμοῦ 

κηρυττόμενος, αὐτὸς ἐχαρίσατο ἀμφοτέροις ὑμῖν τὴν ζωήν. ἐὰν 

οὖν τούτῳ πιστεύσητε, καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀξιωφήσεσθε. ὁ 
δὲ {ιοσκορίδης πεσὼν εἲς τοὺς πόδας Ἰωάννου Λέγει αὐτῷ᾽ 

ἰδοὺ ἐγω καὶ ὅ υἷός µου καὶ πάντα τὰ ἐμὰ εἷς τὰς χεῖράς σου 

ἐσμέν. καὶ ἔδειξεν αὐτῷ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν λέγων] 
ταῦτα πάντα Λλαβὲ καὶ ποίησον ἡμᾶς δούλους τοῦ Φεοῦ σου. 
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰωάννης οὔτε ἐγὼ τούτων χρήζω, οὔτε ὅ 
Φεός µου καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀφέντες πάντα ἠκολουφήσαμεν αὐτῷ. 

λέγει ὁ «{ιοσκορίδης' ποῦ ἠκολουφήσατε αὐτῷ; αἀποκριφεὶς δὲ 
ὁ Ἰωάννης ἤρξατο λέγειν αὐτῷ' ἄκουε Λοιπόν, «4{ιοσκορίδη, 
μυστηρίων «Φείων. ὅὃ  πολυεύσπλαγχνος καὶ πανάγαθος φεὸς 

Φεωρήσας ἅπαν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος χαλεπῇ πλάνη καὶ 

λατρεία δαιμόνων κρατούµενον καὶ ἓν ἐσχάτῃ ἀγνωσίᾳ βυὺι- 

ζόμενον, οἰκτείρας τὸ ἴδιον πλάσμα ἐξαπέστειλε τὸν ἴδιον υἱὸν 

1. οπισω αυ. Ἰ16Ι ο ΠΙ! ΤΗΣ: ΠΙπίθΓ λαος πολυς (80 βαν πληθος λαου) 

γ | ουν: δε ν | προσευξ. ο πι} Υ: εφ ικανον -- τη | 2. κρατησας ο πι" Υ: 
λαβοµενος παῖ | ὃ. του υιου: Συ ὃ. εξιστ. πι Υ: τους ουρανους -ἵ- ὁ 

πηῖ | κ. τινες αυτων ϱ 1ηΙ ΠΙΣ: τινες γαρ Υ | 9εον -- ἵωαννην πηὶ πω ο 

(τον νοτ Ιω.): ελεγον αυτον ειναι 9εον Ν | ετεροι --- εγειρει τη»: πι Ρἱ8 

µαγον ν, αλλοι (δε -- 1η) ελεγον οτι µαγος εστιν ὁ πι | Τ. µεντοι: δε 

ν | ειπε ΠηΣ ν: λεγει ο πιὶ | συ ει κτλ. ο πηὶ Υ: ανορ. του 9., ο Εγειρας 

νεχρους οντας τον υἱον µου και ἐµε, δεοµαι σου, αναγγειλον ημιν, τις ει 

συ. ειπεν δε Ιω. Ίησους Χρ. κτλ. πιΣ | 9.ο Χρ. η! Υ: Χρ. ο π]Σ | υιος 

ΠΙΠίΘΓ Φεου ν | 10. κηρυττ. παὶ πι ν: κρυπτοµενος ο [ αυτος -- ζωην πι! 

πι2 ο (5 υμιν):Ι αµφοτεροις εδωρησατο υμιν τ. ζωην Υ | 13. δε ο ν: ουν 

πηΙ πΣ]]ω. νο (Χ του): αυτου παὶ ΠιΣ | 14. εσµεν ο παὶ Υ: εισιν πα" | 

15. σου ο πί ν ος Ἠϊθγ δουλους): -- γενεσθαι η | 16. ουν: δεν |] 

αυτω π ν;: ο» ο πΙΣ | 17. παντα ὁ πηὶ ΠιΣ: ταυτα ν | 18. λεγει ο «Ί. 1η! 

πο (Χ και): ο δε ἔφη Ν | αποκρ. δε ο Ίω απ] 7: ο δε Ἰω. αποκρ. ὁ, 

ειπε δε Ιω. ν | 19. ηρξ. λ. ο1η1: λεγει 12, 2 ν 8ἱἱ68 δἱ5 δειων | 90. Φειων 

ο παῖ (-- δίηγησεις): ενθεων πιΣ| 399. λατρεια Ἰπίει δαιµ. Υ | αρατουµ. 

ϱ πῖ γ: κατακρατουµεγον Ἠι” 
Ἱκλλρω ώς, ε 

σπα ὧν «χα αμ. 



᾿ οἲς τὸν κόσμον, γεννηθέντα ἐκ πνοῤμώνως ἁγίου καὶ Μαρίας 
τῆς παρθένου, καὶ εὐδόκησε προκόψαι αὐτὸν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς 
σαρκὸς ὡς ἄνθρωπον καὶ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους ἀποστῆναι 

"τῆς δαιμονικῆς πλάνης ἰάσασθαί τε πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

µαλαχίαν ἐν ἀνθρώποις. οἳ δὲ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατέκρι- 

ναν αὐτὸν σταυρωθηναι οὕτως γὰρ ἦν αὐτῷ δεδογµένον. πα- 

φὼν οὖν σαρκὶ καὶ ἀποθανὼν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σκυ- 
λεύσας τὸν ὅδην καὶ ἐλευθερώσας τὰς ἐκεῖσε Ψυχὰς ἀνέστη 
τῇ τρίτη ἡμέρᾳ Φεοπρεπῶς καὶ ἐνεφανίσθη ἡμῖν τοῖς δώδεκα 
ἀποστόλοις καὶ συνέφαγεν ἡμῖν καὶ συνέπιε καὶ ἐνετείλατο 

ἡμῖν πορευθῆναι εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ διδάξαι καὶ ῥαπτίσαι 

πάντας εἲς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος. ὁ οὖν πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωφήσεταε, ὃ δὲ 

410 

ἀπιστήσας κατακριφήσεται. ἀποκριθεὶς δὲ ὃ «4{ιοσκορίδης λέγει 

αὐτῷ: ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ, βάπτισον ἡμᾶς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Φεοῦ σου. λέγει αὐτῷ ὅὃ Ἰωάννης κέλευσον πάντας τοὺς ἐν 

τῷ οἴκῳ σου ἐξελθεῖν ἔξω. καὶ πάντων ἐξελθόντων ἰδοὺ ἡλθεν 
ἡ Ῥωμάνα, κατέχουσα τοὺς χάρτας ἤγουν τὰς ὠνὰς ἡμῶν καὶ 

ῥέφασα ἑαυτὴν ες τοὺς πόδας τοῦ Ἰωάννου κλαίουσα ἔλεγε" 
δέξαι καὶ διάρρηξόν µου τὰς ἁμαρτίας καὶ δώρησαί µοι τὴν 

ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. ὃ δὲ λαβὼν τοὺς χάρτας καὶ διαχίσας 

αὐτοὺς αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐβάπτισε τὸν 4ιοσκορίδην καὶ τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ «{όμνον καὶ τὴν “Ῥωμάναν. κατὰ δὲ παράκλησι’ τοῦ 

4ιοσκορίδους ἐξελφόντες ἀμφότεροι ᾖλφομεν ἓν τῷ βαλανείῳ, 
ἔνθα ἐπετελοῦμεν τὰ ἔργα. καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ 

2. χαι ευδοκησε -- ανθρωποις Ἱ.ὃ » ν | και νο ευδ. ες: ο» πὶ 

πι [ αυτον: ο» πιΣ] 5. µαλακιαν: -- εγκειµενην πι] 6. δεδογµενον ν: 

Φεδοµενον ο πιῖ τη» ({α]φε]ο ΕἘτίηπετπης απ ἆομ. 19, 11} | 8. κ. ελευθερ. 
ο πὶ νυ: ηλευδερωσεν πι] 9. τη τρ. ηµ. 6 παὶ Υ: τριηµερος πι | Φεοπρ. 

κ ενεφ. ημιν ο παὶ πι: ενεφαγισθη ηµιν Φεοπρ. ν | ὅωδεκα ο πι Υ: εν- 

δεκα πι | 10. κ. συνεφ. μεν: Σ ΠΙΣ | 11. οἱλον Συ] 19. παντας ἵπ ν 

απ Βαπά παεηρείταρεῃ | 1δ. ο δε απιστ. κατακρ.: Σ» ο[ 14. αποκρ. δε 

ϱ 4ιοσκ.ν { Σο) πὶ (Σ δε) Ῥρ (6 Πες π]εάετ οἰπ]επκί): ταυτα 

εεποντος του Ιωαννου αποκρίδεις ο «{ιοσχ. ο πὶ { λεγει ο πι πι”: ειπεν 

ν Ρ | 16. κελευσον --- τον «οσα. Ἰ. 232 ο πι (αὈρεεεμηπ νου εἰπίσεῃ ἵη- 

εἰαπῦΠσΙκεϊίεη ἴπι Όταοκ ἆθς Απρ): εξαποστειλον τους εν τω οιχω 

σου εξω, και Ὡως εγένετο τουτο {ούτως πι2) εβαπτισε «{ιοσκ. (αυτον πι2) 

νπιΣ, ληΠε] Ῥ, ἀετ αΌοι ΖΥΥΙΒΕΠΕΏ τουτο π. εβαπτισε οἶπο Ὑατίαίίου ἄε8 

οὐΐπεν Τεχίοα ρἰεὈῖ | 294. εξελΆοντες ο πι ν: εξηλθον πιΣ | ηλθοµεν ο ν: 

ηλδον πι], χαι εισηλῦο» πι | 325. επετελ. τ. εργα πι} Υ: υπηρετουµεν 6 

τη] | εν τω πρ. πι Υυ: Σο πὶ 
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πριῤάτῳ, ἔνθα ἦν τὺ πνεῦμα τὸ π»νῖγον τοὺς ἀνθρώπους 
ἀπεδίωξεν αὐτό. καὶ λαβὼν ἡμᾶς 4{ιοσκορίδης, ὑπεστρέψαμεν 
εἲς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ παρέθηκεν ἡμῖν τράπεζαν, καὶ εὖχα- 
ριστήσαντες τῷ Φεῷ µετελάβομεν τροφῆς καὶ ἐμείναμεν ἐκεῖ. 

6 Π. ΝαοΙ ο πα πιΣ ν Ξ Ρ. 40, Ί8ᾳᾳ. πι. ΤοχίθΒ -- ΑπιρηϊιοσοἩ. Ρ. 18 βαᾳ. 

Κατήγαγεν οὖν ἡμᾶς ἐκ τοῦ οἴκου καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς. κρα- 
τούµενοι οὖν ὑπ αὐτῶν καὶ συρόµενοι παρῄήειµεν διὰ τοῦ ναοῦ 
ὃν ον ς 9 ͵ ας τῆς Αρτέμιδος' ἠρώτα οὖν ὁ Ἰωάννης, τίνος εἴη ὃ μέγιστος 

οὗτος ναός. οἱ δὲ εἴπον' τῆς ᾽ρτέμιδος ἱερόν ἐστι. παρεκά- 

10 λεσε δὲ ὁ Ἰωόννης, μικρὸν ἐπιστῆναι τῷ τότπῳ, καὶ ἐκτείνας 

τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐδέετο τοῦ «Φεοῦ, στεναγμοῖς ἆλα- 

λήτοις ἐκτενῶς ἱκετεύων, ὅπως τὸ μὲν ἱερὸν καταπέση, ἂἄν- 

Όρωπος δὲ μὴ πλΛηγῆ. καὶ παραχρῆμα ἤ αἴτησις Ἰωάννου 
ἐπληροῦτο. ὥς οὖν τὸ πλεῖστον τοῦ ναοῦ κατερράγη, εἶπεν ὁ 

19 Ἰωάννης πρὸς τὸν παρεδρεύοντα τῷ βωμῷ τῆς ᾿4ρτέμιδος δαί- 
µονα᾿ σοὶ Λέγω, πγνεῦμα ἀκάφαρτον, τὸ προσεδρεῦον τῷ ναῷ 

τούτῳ. καὶ εἶπεν ὃ δαίµων᾽ τί ἔστιν; ἔφη αὐτῷ ὃ ἀπόστολος' 
πόσον χρόνο» ἔχεις οἴκῶν ἐνφάδε; καὶ εἰ σὺ τοὺς ταξεώτας 

χαὺ τὸν ὄχλον τοῦτον ἐξήγειρας καὈθ ἡμῶν, ὁμολόγησον. ὁ δὲ 
90 δαίμων ἔκραξε λέγων χρόνους μὲν ἔχω οἰκῶν ἐνταῦθα διακο- 

σίους τεσσαράκοντα ἐννέα, πάντας δὲ τούτους ἐγὼ ἐξήγειρα 

καθ ὑμῶν. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, παραγγέλλω σοι ἓν 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, µηκέτι οἰκῆσαι ἓν 
- / ’ κ 3 / λεω ς 3 Ν ”. / 

τῷ τὀπῳ τούτῳ. καὶ εὐφέως 'ἐξηλώεν ὃ δαίµων απὸ τῆς πὸ- 

2ὔ Ίεως. ἔσχεν οὖν πάντας Φάμβος καὺ ἔκστασις, καὶ οἳ πλείονες 

1. πνευμα πι» ν: ακαθαρτον Σς ο πι] | 2. αυτο ο πι» ν: εχειθεν -- 

η! | υπεστρεψαµεν ο πι} Υ: --ψεν πι’ | ὃ. και παρεῦ. πι Υ: παραδεις δε 

ϱ πι! | και ΥΟΙ ευχ. ου: ο» Απιρη | 6. κατηγ. ουν . . και παρεδ, ΠΙΣ Υ: 
καταγαγων (καταγων ο) τοινυν . . παρεδ. ο πι | οικου ο πι] Υυ: αυτου 

-- πι 7. ουν πι} ν: δε ο πι | παρηειµεν: παρειηµεν πηὶ πι”, παριηµεν 

ν, παρηεµεν ο | δ. ειη ο πηϊ πιΣ: εστιν ν | Ό. της νι 1Ι. του Φεου 

δν 12. µεν 2 9 | καταπεση ο Τη ν: --σοι πι! | 19. και ο η]: ουν Υ, 

δε πιΣ Ἠ]πίθυ παραχρ. | 18. βωµω πῃΣ Υ: ναω ο πι | ὅδαιμονα ο πιῖ πι]: 
ΝΟΥΣ τ. βωµω ν | 16. προσεδρ. πιΣ ν: παρεδρ. ο πὶ | 17. αποστ. τη” γ: 
του κυριου Χ ο πι | 18. και ει κτλ. 6 πηὶ πηὸ: ειπε’ και συ τους ταξ. 

κ. τον οχ. εκινησας καθ ηµων ν | 21. εξηγειρα ϱ πι) Υ: Ίηγειρα τὸ | 

22. υμων: ηµων ο | 28. µηκετι ΠΙΣ Υ: του Χ ο πὶ | 24. τ. τοπω τουτω 

ϱ ΠΙ2 (» τω ἨΔΟΝ Απρ.) ν: αυτω πι | 395. εσχεν -- εκστασις ν πι» 
(4ἱο Ὠϊβθιοπα ἀοι ἸΓοιβίο]αης ἰδί γγομΙ ἆας οι] ἀθδ Απιρηϊ.): ως 

δε ηκουσαν ταυτα και ειδον ο λαος, ὃαμβος και εκστασις ελαβε παν- 

τας ο πῃ! 

πμ μμ ν νυυα 

πι 



: αὐτῶν ἐπίστευσαν τῷ κυρίῳ, ὅσοι ἧσαν ἐν µέτρῳ ζωῆς. οἱ δὲ 
λοιποὶ λαβόντες ἡμᾶς παρέδωκαν τῷ ἀνθυπάτῳ, ἔχοντες 
συνεργὸν ἸΜαραίωνά τινα Ἰουδαῖον, ὃς ἦν σφόδρα ἀγωνιζόμενος 

ἐπὸ τῇ ἀναιρέσει ἡμῶν καὶ διεβεβαιοῦτο τοῖς ἄρχουσε, μάγους 
ἡμᾶς ὑπάρχειν, καὶ ὅτι ἀπὸ Καισαρείας παρεγένετο ταξεώτης, δ 

τὰς καταθέσεις τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν ἐπαγόμενος. βληθέν- 

των οὖν ἡμῶν ἓν τῇ φυλακῇ ἐκέλευσεν ὁ ἄρχων ἀναζητεῖσθαι 
τὸν κατήγορον, καὶ ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις μετὰ κήρυκος ἐπεζήτουν 

τὸν νομιζόμενον ταξεώτην ἐπὶ τὴν πόλιν ἅπασαν καὶ οὐδαμοῦ 
3 ἐφάνη. ὁ οὖν ἄρχων ἔφη": ἐγὼ ξένους ἀνθρώπους μὴ ὄντος 10 

κατηγόρου τοῦ κατ αὐτοὺς ἐγγραφομένου κολάζειν ἢ κρατεῖν 

οὐκ ἀνέχομαι. ἀποστείλας οὖν ἀπέλυσεν ἡμᾶς. πάσης δὲ τῆς 
πόλεως χαλεπαιγούσης ἐπὶ τῇ καταπτώσει τοῦ ναοῦ τῆς ᾽ρτέ- 

µιδος, καὶ ἑτέρων πολλῶν σηµείων καὶ τεράτων γινοµένων διὰ 

τῶν χειρῶν Ἰωάννου, ὥστε πλῆθος ἄπειρον ὑπακοῦσαι τῇ 15 
πίστει καὶ καταφρονῆσαι Λοιπὸν τῆς περὶ τὰ εἴδωλα Φεραπείας, 

ἀνηνέχθη ταῦτα πάντα τῷ τότε κρατοῦντι δριανῷ βασιλεῖ 

δὲ ἀναφορᾶς, ὅτι παρά τινων τῶν ἐν Ἐφέσῳ οἰκούντων, ὡς 

μαγικαῖς τισι τῶν λεγομένων Χριστιανῶν παραδόσεσιν ὕπαχ- 

Φέντω», αφετοῦνται οἵ τε τῶν βασιλέων νύµοι καὶ τῶν µεγίστων 20 

Φεῶν τὸ σέβας περιφρονεῖταε, ὥστε καὶ τὰ κράειστα τῶν παρ 

1. αυτων Τη Υ: αυτη τη ωρα -- ο πι | εν µετρω ζωη: δτ| 
3. εχοντες συν. ο πι» Υ: συν. εχων πηὶ | 8. ἸΜαραιωνα ο πι: ---ρέεωνα Υ, 

τρωνα πῃΣ | τινα Του. ο Υ: Του. τινα ποῖ ΠΣ | 4. και διεβεβ. τὸ ν (Ἠϊπίθτ 

αρχουσι): διαβεβαιουµενος ο πηῖ | 5. ηµας: υμας παὶ | ϐΘ.τ. φαρμ. αυ. 

επαγ. πι ν (αυτων ΥΟΙ τ. φαρμ.): επιφεροµενος των φαρµ. (µαγειων 

πι) αυτων ο πι | 7. εκελευσεν: εκαλεσεν ο | 8. κ. επι τρ. ηµ. 6 παῖ: 

επι τρ. ουν ημ. Υ. τρεις ουν ηµερας πι} | κχηρυχος ο πι]: --ων πι” γ. 

Ἠγεϊτετηῖπ {οἱρο 1ο] ο παῖ, ἅπ πιΣ ν νοπ εἰπαπάετ αὐπγείε]ειν απ. Απιρηι. 

νήθάες ππειΙοὮ ἴθετ παΣ ὈοτίοΏίθί, ἴηπ ν Ἰεῖβδέ ϱ8 καθ ολην την πολιν 

προσεχαλουντο τον νοµιζοµενον ταξεωτην και ουκ εφανει (ἀατᾶθει η) | 

19. ανεχοµαι ο π πι: --χω ν | ουν: δεν {| πασης κτλ. 6 πιὶ πι}: χαι 

ἳ 

πασα η πολις εχαλεπαιγε .. . πολλα δε και ετερα σηµεια εγενογτο ν | 

14. και τερ.: τε Χο [ 15. των χ. πιΣ Υ: του ο παῖ | 16. και καταφρονησαι 
ο πι ν (καταφρογειν): καταφρονεισθαι δε ... την Όεραπειαν πι | 

17. ανηνεχδη ο πιῖ: δε -ἕ- πι ν | κρατουντι οὗ: ο» πι πι | 4δριανου 

πιῖ Υ: «{ομετιανο 6, πι (2) | βασιλει Ἠῖετ ν ὁ (τω β.): νοτ ἆθπι 

Ναπιθη παῖ | 18. οτι ν πι: ο πι | εν Εφ. οι. ϱ πὰ Υυ: Ἐφεσιων 

οιχητορων ΠῃΣ [ως πῃΣ: οτε --- οπῖ, ΣΥ | 19. υπαχθεντων πιΣ ν: υπαχ- 
Ί Ψεντες οι πλειστοι αὔἈετουσι µεν τους των βασιλεων γοµους, χαταφρονη- 

ἳ σαντες δε και ο π! | 20. τε των ν: την πιΣ | 94. ωστε και πιὸ υ: ο πι 
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αὐτοῖς ἱερῶν κατεδαφισφ]ναι. γνοὺς οὖν ταῦτα ὃ βασιλεὺς 

ἀπέστειλε κέλευσιν μετὰ δέκα προτικτόρων, ἐχόντων στρατιωτι- 

κὴν βοήθειαν, ὥστε ἡμᾶς ἐξορίσαι κατὰ Πάτμον τὴν νῇῆσον, τὰ 

δὲ περὶ τῆς πόλεως καὶ τῶν ναῶν καὶ ἀρχαίων Φεσμῶν ἀκρι- 

βέστερον ὁδιασκοπήσαντας ἀναγαγεῖν αὐτῷ. 

Προφθάσας οὖν ὁ κύριος δι ὁράματος ἐγνώρισε τῷ Ἰωάν ροφ ς ριος ράματος ἐγνώρισε τῷ Ἰωάννη, 
| ϱ Ν ” μ] - τς 

ὅτι δεῖ σε πολλὰ πειρασθῆναι καὶ ἐξορίᾳ ὑποβληθῆναι ἔν τινι 

νήσῳ, ἥτις µεγάλως σου χρήζει. µετ ὀλίγας οὖν ἡμέρας ἐλ- 

Φούσης τῆς τοῦ βασιλέως κελεύσεως ἐκρατήθημεν ὑπὸ τῶν 

προτικτόρω», καὶ τῷ μὲν Ἰωάννη αποτόµως ἐχρήσαντο, σιδήροις 

δήσαντες αὐτὸν ἀσφαλῶς, Λέγοντες' ὅτι οὐτός ἐστιν ὁ δεινὸς 
΄ ς Ν - } 9 Ν 3 

πλάνος, ὃ τὰς μαγείας ποιῶν. ἐμοὶ δὲ πληγὰς ἐπιωέντες καὶ 

ἀπειλαῖς τροπωσάµενοι ἀφῆκαν ἀνετόν. ἀνελθόντων δὲ ἡμῶν 

ἐν τῷ πλοίῳ, ἕκαστος αὐτῶν τόπυν ἐκράτησε, κελεύσαντες ἡμᾶς 
μέσον καφῆσθαι τῶν στρατιωτῶ»ν. παρεῖχον δὲ ἡμῖν καθ’ 

ἡμέραν ἓξ οὐγγίας ἄρτου καὶ κοτύλην ὄξους καὶ ξέστην ὕδατος. 

τούτων βραχύ τι λαμβάνων ὁ Ἰωάννης ἐμοὶ τὸ πᾶν παρεχώρει. 

οὐκ ἐβούλοντο δὲ οἱ βασιλικοὶ εὐθυδρομῆσαι κατὰ τὴν Πάτμον 

διά τινας ἐπινοίας, ἀλλὰ καθ ἕκαστον σχεδὸν ἐμπόριον προσ- 

ορµίξοντες ἐσπατάλων. τῇ οὖν ἔπαύριον πλεόντων ἡμῶν καὺὸ- 

Σσφέντες ἐπὶ ἄριστον, πολυτέλειαν ἔχοντες βρωμάτων, μετὰ 

τὸ φαγεῖν αὐτοὺς καὺ πιεῖν ἤρξαντο παίζειν καὶ φωναῖς ἀτάκ- 

1. κατεδαφ. πι}: κατ εδαφους κεισθαι Υ, κάτηδαφισαν ο πιῖ | Ύνους 
ουν ταυτα ΠΙΣ ν: ταυτα µαθων ο πι | 2. κελευσιν --- προτ. πι} ν (4ἱ6β6Γ 

αΏοι 96 βίαζί 10): δεκα προτικτορας ϱ Πιϊ | εχοντων στρ. βοη8. ν: εχογ- 

τας μεθ᾽ εαυτων στρ. βοη. και κελευσιν επιφεροµενους ο παὶ, ο τηλ, 4θτ 

Δα{ήχ περιεχουσαν ουτως | 8. τα δε --- διασκοπ. ν πι} (του ναου): ακρι- 
βεστερον τε αυτους διασχ. τα περι των της πολεως γαων χαι αρχ. 8εσ- 

πισµατων ο ΠΙὶ | δ. αναγαγειν Υυ: αναγάγαι ο παῖ πιΣ | 7. οτι ΣΥ: λεγων 

κ οπι] | εξορια υποβλ. Υ πι} (υπομνησύηναι): εξορισθηναι οτι 11. δη- 

σαντες αυ. ασφ. Υ ΤΙΣ (οὉ 6Ώθπβδο ρεβίεΙί): τουτον ασφ. πεδησαντες ο, 

πεδησ. αυτον ασφ. πὶ | Άλεγοντες 6 12 Υ: ειποντες πιὶ | οτι δν] 
12. ἐµοι: ἐµε Υ | και απ. τροπωσ.: 2 Υ| 19. ανετον: ανιατον ν | ανελὸ. 

ΠΣ Υ: εµβαντων ο Πὶ | Ί4.τωογυ: ὸ Απιρηϊ. | Ιδ. παρειχον ο πι ν: 
εδιδοτο πα | 16. εξ ουγγ. αρτου ο πιὶ νυν (Χ εις τροφην): δυο λιτρας 

αρτους (9) πι | κ. κοτυλην οξ. » πΣ | 17. τουτον -- Ιω. τη} Υ: εξ ων 

βρ. τι ο Ἰω. µεταλαμβανων ο 1ΠΙ | εµοι --- παρεχωρει ὁ τη] τὸ (παρειχεγ): 

το παν ἐμοι παρεχωρει ν | 19. προσορµ. εσπατ. πιΣι προσορµ. ικανως 

εσπατταλων (δίο ο, επαταλων πι1), προσωρµιζον σπαταλωντες Υ| 20. κα- 

Φεσὺ. πι} γ: εκαθησαν τη, εκαθεσθησαν ο | 91. πολυτ. εχ. βρ. ο πιὶ πι”: 

πολυτελη ν | µεταν: δε -ἷ- παὶ (129) ο | 29. φωναις --- ανακραυγ. ο ΠΙ: φωνας 

χαι κροτους ανακραξδειν ατακτους ν, ἴρθι πα Ῥεπίολίοί Απιρη, απἀθι{]οἷι 
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τοις καὶ κρότοις ἀνακραυγάζει». εἷς δέ τις τῶν στρατιωτῶν 
νεανίσκος ἀποδραμὼν πρὸς τὴν πρῶραν τοῦ πλοίου διὰ χρείαν 
τινὰ ἔπεσεν ἐν τῇ Φαλάσση" ἦν δὲ καὶ ὁ τούτου πατὴρ ἐν τῷ 
πλοίῳ' βουληθέντος δὲ ἑαυτὸν ῥῖψαι μετὰ τοῦ ἰδίου υἱοῦ, οὐ 
συνεχωρήθη ὑπὸ τῶν λοιπών. ἦν οὖν Ὀρῆνος ἐν αὐτοῖς καὶ 
κοπετὸς µέγας περὶ τοῦ νεανίσκου. ἔρχονται οὖν οἱ ἐν τῷ 
πλοίῳ, ἔνθα ἦν καθήµενος ὁ Ἰωάννης ἠσφαλισμένος, καὶ εἶπον 
αὐτῷ: ἄνθρωπε, πάντες ἡμεῖς πενφοῦμεν διὰ τὸ γεγονὸς ἐν 

ἡμῖν κακόν, καὶ πῶς σὺ µόνος εὐθυμότερος γέγονας. εἶπε δὲ 

πρὸς αὐτούς' καὶ τί Φέλετε ἵνα ποιήσω. οἱ δὲ εἶπον' εἴ ει 
δύνασαε, βοήθει. εἶπεν ὁ Ἰωάννης πρὸς τὺν μείζονα αὐτῶν" 

ποῖον Φεὸν σέβη; ὁ δέ φησι' τὸν 4«πόλλωνα καὶ 4ία καὶ Ἡρα- 

κλῆν. εἶτα λέγει τῷ δευτέρφ' σὺ δὲ τίνα; ὃ δὲ εἶπεν' ᾽4σκλή- 
πιον καὶ Ἑρμῆην καὶ τὴν Μραν. καὶ ἁτελῶς ἕκαστος τὴν ἰδίαν 

πλάνην ὡμολόγουν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ τοῦ Χριστοῦ ἀπόστο- 
λος" καὶ οἱ τοσοῦτοι ὑμῶν Φεοὶ οὐκ ἰσχύουσι παραστῆσαι ὑμῖν 

τὸν παῖδα καὶ ἀλύπους ἡμᾶς διαφυλάξαι. οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν 

λέγοντες' ἐπειδὴ οὐ καφαρεύομεν τὰ πρὸς αὐτούς, διὰ τοῦτο 

τιμωροῦνται ἡμᾶς. ὅ οὖν Ἰωάννης σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ ἅπω- 
λείᾳ τοῦ παιδὸς καὶ ἐπὶ τῇ τούτων πλάνη καὶ ὀλίψει εἶπε 

πρός μµε᾽ τέκνον ἸΠρόχορε, ἐπίδος µοι τὴν χεῖρά σου. δοὺς 
οὖν αὐτῷ χεῖρα, ἔστη ἐπὶ τῆς ἐξοχῆς τοῦ πλοίου καὶ διακρού- 

σας τὰ σίδηρα καὶ στενάξας καὶ δακρύσας εἶπεν' ὁ Φεὺς τῶν 

2. πθωραν «9: προραν ν Απιρηή]. | δια χρ. τινα ΥΟΙ προς ν | 8. εν τ. 

δΦα)λ. ο πι: εις την ὃ. πι Υ | εν πλοιω πι ΠΠΣ: τω αυτω πλ. 6, εις το 

πλ. ν | 4. βουληθεντος --- λοίπων ν ΠΠ (αυτου ριψαι εαυτον): ος τδων 
Τον εαυτου υιον πεσοντα εν τη ὃαλασση εβουληθη χαι αυτος ριψαι εαυ-- 

τον εις την Όαλασσαν αλλ υπο των λοιπων κωλυθεις ου συνεχωρηθη 

τουτο ποιησαι ο πι | 5. εν αυτοις -- γέεανισκου ο πι} Υ: ΠΠ περι τ. 

νεανιου πηὶ | 6. ερχονται -- ησφαλ. πιΣ ν (ουν εν τω τοπω ενθα): και 

ελύοντες εν τω τοπω εγθα (ελὸδ. εν ω πι) ην καθ. ο Ἰω. (ησφαλισµενος 

ᾖἕ- ο) ο πι! | 7. χαι ειπον πι Υ: λεγουσιν ο παῖ | δ. αγθρωπε πι Υ: ιδου 

Σς ο πι | το γεγονος -- χακον πιὶ ΠΠ: το χακον το εν ηµιν γεγονος Ἡ, 

τ. εν ηµ. γεγ. χκαχον ε | 9. ευὔυµοτερος 6 πῖ Υ: ευθυµος πιΣ | 10 αυτους 

πι” υ: ο Ίωαννης -- 6 πι [| ειπον ο πηὶ ν (-- αυτω): λεγουσιν πιΣ | 

1]. ειπεν πι ν {Χ ο δε Ιω.): λεγει ὁ πῖ | 19. φησι: εφη ν | {ια πιΣν: 

ἄιαν ο πιῖ | 15. ὠμολογουν πι Υ (οµω].): ὠμολογει ο παῖ | ειπεν τὸ ν: 

λεγει ο ΠΙ] [ αυτοις: 5 πι} | Ἄριστου πιΣν (η86] αποστ.): χυριου ο πα! | 

16. τοσουτοι: ή» πιΣ | 1Τ. οι δε: δν | 90. ειπε ο πι ν (ἀΐθδετ τος 
ο Ιω. 0ἨηΠθ ουν Ἱ. 19): λεγει πι | 91. Πἴροχορε πι ν: --- αναστα και 
6 πῃῖ [σου: ”» ν | 22. της εξοχης πιΣ ν: τη εξοχη ο πιὶ 
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αἰώνων, ὃ τῶν ἁπάντων δημιουργός, οὗ τῷ νεύματι πᾶσα ἤ 
τῶν κτισμάτων ἕἔπεται φύσις, ὃ μόνος παντοδύναµος καὶ παµ- 

βασιλεὺς Ἰησοῦ Χριστέ, ὃ τὴν πρὸς ἡμᾶς οἰκονομίαν πληρῶν, 

ὁ εὐδοκήσας περιπατῆσαι ἐπὶ Θαλάσσης ὡς ἐπὶ ἐδάφους ἂβρό- 
ὅ χοις ποσίν, ὃ ἐπαγγειλάμενος ἡμῖν αἰτεῖν παρὰ σοῦ ὁλοψύχως. 

καὶ Λλαμβάνειν μεγαλοδώρως, αυτὸς δέσποτα, παρὰ τοῦ σοῦ 
Ἰωάννου ἰἱκετευόμενος τάχυνον εἰσακοῦσαί µου" κράτει γὰρ 

βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται; ἔτι δὲ τοῦ Φεολόγου προσ- 

ἐυχοµένου γέγονεν ἦχος τῆς Φαλάσσης καὶ σἄλος μέγας, ὥστε 

10 παρ ὀλίγον κινδυνεῦσαι πάντας' καὶ ὑψωνθὲν κὔμα ἔκ δεξιῶν 

τοῦ πλοίου απέρριψε τὸν παῖδα ζῶντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ 

Ἰωάννου. πάντες δὲ τοῦτο Φεασάμενοι, πεσόντες ἐπὶ πρόσωπον 

προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ εἶπον' ἀληθῶς ὃ Φεός σου Φεὸς οὖρα- 
νοῦ καὶ γῆς καὶ ὁαλάσσης. εὐθὺς οὖν Ἶραν τὰ σίδηρα απ 

16 αὐτοῦ καὶ ἓν παρρησίᾳ πολλῇ διῆγε μετ αὐτῶν. 

Ἐλθόντων δὲ ἡμῶν ἓν κώµῃ τινὶ ὀνόματι Κατοικίᾳ παρὲ- 

βάλοµεν, καὶ πάντων εἷς τὴν γῆν ἐξελθόντων μόνοι ἡμεῖς μετὰ 

τῶν φυλασσόντων ἡμᾶς ἐμείναμεν ἐν τῷ πλοίῳ. περὶ δὲ ὃυσ- 

μὰς ἡλίου παραγενοµένων αὐτῶν συνεῖδον οἱ ναῦται ἄναχθῆναι 

90 ἡμᾶς |καὶ ἐξελθόντες ἐκεῖφεν ἐπλέομεν]. περὶ δὲ πέµπτην ὥραν 

τῆς νυκτὸς γίνεται Λλαῖλαψ µέγας ἓν τῇ Φαλάσση, ὥστε κι»δυ- 

νεύειν τὸ πλοῖον. πάντων δὲ τὸν θάνατον προορωµένων εἶπον 

οἳ προτίκτορες τῷ Ἰωάννη' ἄνῶρωπε τοῦ Φεοῦ, τὸν νεανίαν 

παραδόξῳ φαύματι διὰ προσευχῆς ζῶντα ἀνήγαγες ἓκ τοῦ βυ- 

οὔ Φοῦ τῆς Φαλάσσης' καὶ νῦν δεήθητι τοῦ Φεοῦ σου πάλιν, ὅπως 

κουφίση ἂφ ἡμῶν τὸν µέγαν κλύδωνα τοῦτον, µήποτε απολώ- 

µεθα. εἶπε δὲ ὁ Ἰωάννης πρὸς αὐτούς' ἠσυχάσατε ἕκαστος ἓν 

{. ο των απαντων: ΠΊΙ παντων Υ | νγευµατι πασαη τω: ΣΠ” | 2.των 

χτισµ. επ. φυσις ο πηΙ ΠιΣ: κτισις επεται ν | 8. προς ηµας: - και δι 

ημας ο | πληρων ΠΙΣ Υ: πληρωσας ο πηϊ | 4. αβροχοις: επι Χ ν | ὅ.αιτειγ: 

αιτεισθαι Υ | ϐ.αυτος: ουτος ΠΠΣ | του σου Ιωαγνου: εµου του σου ὅουλου 

ν | 7. εισακουσαε: --σας Υ | αρατει γαρ: τω γαρ αρ. ν | 8. Φεολογου πα 

Ψ: αποστολου ο πηϊ | 10. παντας ϱ πϊ Υ: ηµας Χ πιΣ | 12. τουτο: τουτον 

ν | πεσοντες: επεσον 12 | 18. σου: αυτου ν | θεος ουρ. Υ: ουτος Χ ο πιῖ, 

υιος Φεου και ουρανου πιΣ | 14. δαλασσης: -ἵ- ποιητης και εξουσιαστης 

πηΣ | 15. διηγε τη Υ: διηγοµεν ο πιὶ | 1θ. κατοικια ο ν: κατοιχιω Π!, 
οικια πι} | 18. εµειναμεν: κατελειφθημεν ν | 20. και εξ. εκ. Επλ. ὁ ΠΠ]: 
τὸν 99. τω Ἰω. πΣν: Σο πΙ | 24. παραδ. θαυμ. πι Υ: παρα- 
Φοξως ο πιῖ | προσευχης: -- σου πιΣ | ζωντα ΥΟΙ δια πα ν | 26. απολω- 

µεθα ο πΣ (-- εν τη Φαλασση): απολλωμεθα πα ν | 2τ. ησυχησατε πιὶ | 
εκαστος: -ἵ- υμων Π] | εν τω τοπω: εις τον τοπον Υ 

Αν ο παπα φψη νωωμα 
”. 

ωισας 



νο 

: 
: 

τῷ τόπῳ αὐτοῦ. ποῦ δὲ κλύδωνος μᾶλλον ἐξεγειρομένου 
ανασεὰς προσεύξατο, καὶ εὐθέως ἐκόπασεν ὅ ἄνεμος, καὶ ἥ 

Φάλασσα κατέστη τοῦ σάλου αὐτῆς. προσορµισθέντων δὲ ἡμῶν 

ἐν ἸΜύρωνι, νόσος δυσχερὶς ἐπῆλθεν ἑνὲὶ τῶν προτικτόρων καὶ 

ἐκινδύνευε δυσεντερίᾳ συνεχόμενος. ἐποιήσαμεν οὖν ἐκεῖσε 5 
ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ τῇ ὀγδόη ἡμέρᾳ φιλονεικούντων αὐτῶν πρὸς 
ἑαυτοὺς καὶ τῶν μὲν λεγόντων' ὅτι οὐκ ὀφείλομεν- βραδύνειν 

ἐνταῦθα καὶ ῥαθυμεῖν τὰ τῆς κελεύσεως τοῦ βασιλέως, τῶν δὲ . 

ἀντιλεγόντων, μὴ εἶναι πρέπον καταλιπεῖν ἐκεῖσε τὸν ἄρρω- 

στοῦντα ἕταῖρον ἢ ἐμβαλεῖν ἐν τῷ πλοίῳ τοιαύτη ἀνάγκη κρα- 10 
τούμενον», εἶπεν ὃὁ Ἰωάννης πρός µε" ἀνάστηθε, τέκνον, καὶ 

ἀπελθὼν εἰπὲ τῷ ἀσφενοῦντι' εἶπεν Ἰωάννης ὃ ἀπόστολος τοῦ 
Χριστοῦ: ἓν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ δεῦρο πρός µε ὑγιής. 
ἀπῆλθον οὖν καὶ εἶπον αὐτῷ κατὰ τὸν λόγον Ἰωάννου, καὶ 

ἀναστὰς ποραχεῖµα ἠκολούθησέ µοι καὶ ἦλθε πρὸς Ἰωάννην, 15 

μὴ ἔχων αἰίαν ἐν ἑαυτῷ ἀσθενείας. καὶ λέγει αὐτῷ: λάλησον 

τοῖς σοῖς ἑταίροις, ὅπως ἀναχθῶμεν ἐντεῦώεν. καὶ ἀπελθὼν 

ὁ ἑβδόμην ἡμέραν ἐν ἀσιτίᾳ καὶ κινδύνῳ Φανάτου κατακειµε- 

νος προετρέπετο τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ τοῦ εὐθύμως ἀποπλέειν 

ἡμᾶς. πάντες δὲ τὸ γεγονὸς Φαῦμα ἰδόντες προσέπεσον τῷ»ο 

ἀποσεόλῳ Λλέγοντες' ἰδοὺ πᾶσα ἡ γῆ ἐνώπιόν σου ὅπου ἂν 

κελεύης, βάδιζε: ἔγνωμεν γάρ σε ἀληθινοῦ «Φεοῦ ὑπηρέτην 

2. προσευξαντο πιΣ | ευθεως πι] πιΣ: ευθυς Ἠϊπίετ εχοπασεν ν, Σε | 

χαι η -- αυτης ΠΙΣ Υ: χαι ο σαλος της βαλασσης κατεστη ο πι | 4. και 

«εκινδυνευε κτλ. πι Υ: η Ίεγομενη ὄυσεντερια χαι ταυτη σφοδρα συνεχο- 
µενος εκινδυνευε προς το αποδανειν ο πιὶ | 6. αυτων πρ. εαυτους ν πιΣ 

(ναυτων 2): προς αλληλους ΟΊΠθ αυτων ο πιῖ | Τ. µεν: µετα πιῖ | βραδυ- 
νειν: 2 πι { 8 του (σου πι22) βασιλεως ν πΣ: Σο πὶ | 9, αντιλεγ. 

πι Υυ: αντεπαγοντων ο πιῖ | 10. τω πλ. ο πιῖ πι}; πλοιω εν υ | 19. απελ- 

δων ειπε πι πΣ γ: απελθε ειπον 6 | 19. εν τω ον. Ι. Χρ. 5 πα { 14. Ιω. 
ο Υ: του Χ πιῖ πι} | 16. αιτιαν εν ε. ν πι} (αιτ. Ἠϊπίες εαυτω): τε εν ε. 
πιὶ ο (-- λειψανον) | αυτω πΙΣ νυ: --- ο Ιωαννης ο πηῖ {[ 17. σοις: σου νος 

οπως ν [| εταιροις: ετεροες ϱ πιὶ ΠΠ, συνεταιροις Υ | αναχδ.: αναχωρησω- 

μεν πιΣ | 18. εβδ. ηµ. ο παὶ πι}: εν εβδοµη ηµερα Υ | 8ανατου πΣυ: 
ο πι [ 19. προετρ. Υ: προσετρ, ο πιῖ πι} | εταίρους 6 Ὑ: ετερους πιῖ πιΣ | 

του: Σν | ευδυµως ο πι Υ: δια ταχους πι} | αποπλ. ηµας ο ποῖ πῃΣ: 
τουτω συναποπλειν ν | 230. παντες -- 1εγοντες 6 τα Υ: Ἰπες ρὶεῦέ πι} ἀῑς 
οὔῦεη Ρ. 64,21---56, 9 αὈσεάτποξίο Επσβηῖαηπςρ απαραντες δε απο Ἰάυρωνος. 
ΜΙέ ιδου Ἱ. 91 Ἰεπ]κέ πι ψι]εᾶετ οἵηπ | αν: εαν ν | 99. χελευης 6 Υ: χελευ- 
σης πὶ, βουλει πι | εγνωµεν --- οντα 6 πΠῖ Υ: και ηµεις πορευσοµεθα 
εις τους τοπους ηµων τῃ2 

Αεΐς ού οαππῖς. 19 
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ὄντα. ὅ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' οὐχ οὕτως, τέκνα, ἀλλ ἔνθα προσ- 
ετάγη ὑμῖν ἀποκαταστήσατέ µε, ἵνα καὶ παρὰ τῷ ἀποστείλαντι 
ς .- 3 / ε . ε -πἍὴ ο Γ) 3 

ὑμᾶς εὐπροσωπήσητε. οἳ δὲ κατηχηθέντες ὑπ αὐτοῦ ἐβαπ- 

τίσφησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. καὶ ἀπάραντες ἐκεῖφθεν ἠλθομεν ες 

1Ιάτμον τὴν νῆσον καὶ παρεβάλομεν ἓν πόλει καλουµένη Φλορᾶ, 

καὶ παραδόντες ἡμᾶς κατὰ τὴν κέλευσιν τοῦ βασιλέως τοῖς 

ὀφείλουσι» ἡμᾶς παραλαβεῖν, ἤθελον τῇ προθέσει τῆς ψυχῆς 

συνεῖναι ἡμῖν. ὅὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτοῖς' τέκνα, τῆς χάριτος 
.) / Δ 3 η ὸ ο 9 / 3 8 ’ ς ο] 

ἠξιώθητε, μὴ ἀποπέσητε αὐτῆς, καὶ τόπος οὐ μὴ βλάψη υμᾶς. 

ποιήσαντες οὖν μεῦ ἡμῶν ἥἡμέρας δέκα ἀγαλλιώμενοι καὶ ὃι- 

δασκόµενοι ὑπὸ Ἰωάννου, ἐπευξάμενος αὐτοῖς καὶ εὐλογήσας 

ἕκαστον αὐτῶν ἀπέλυσεν αὐτοὺς ἐν εἰρήνη, παραφέµενος αὐτοὺς 

τῷ φΦεῶ, εἷς ὃν πεπιστεύκασιν’ ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα 

εἲς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 

Τὰ περὶ Μύρωνος. 

Ἡν δέ τις ἓν Φλορῷᾷ τῇ πόλει ὄνοματι Μύρων, τὸ δέ 
1/ ω κ 2 . / τ 9 ὸ. ο ς .” ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Φωνή. ἦσαν δὲ αὐτῷ υἱοὶ τρεῖς 
ον 4 ς κ / σα ὁ 8 κα ε] -- 

ῥήτορες, καὶ ὃ αἀνὴρ πλούσιος, καὶ ὑπηρεσία πολλὴ ἦν αὐτῷ 

τῷ δὲ µείζονι αὐτοῦ υἱῷ ὑπῆρχε πνεῦμα ΠΠύθωνος. ὃ οὖν Μύ- 
Ρ] Ν ς ϱ 23 3 -” 3) ς ως 3 8 κ ς 8 ρων ἴδων ἡμᾶς ἔλαβεν ἓν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ" ἐγνωκῶς οὖν ὃ τὸν 

Πύφωνα ἔχων υἱὸς αὐτοῦ ὑπεχώρησεν εἰς ἕτερον τόπον, ὅπως 

μὴ διωχύῇ τὸ πνεῦμα ὑπὸ Ἰωάννου. μαθὼν οὖν τοῦτο ὁ ΙΜύ- 

1. ο δε ειπεν αυτοις ο παὶ ν (ἀϊθ6βοι βο]λ]θὈί Ιωαννης οἶπ): ειπεν δε 

Ἰω. προς αυτους 113 | ὃ. κατηχό. πι] πι Υ: κατηχθεντες ο | εβαπτ. τη πι» 

Υ: εβαπτ. απαντες υπ αυτου εν τη ο πὶ | 4. εις Π. τ. νησον πιΣ Υ: εν 

Πατµω τη νησω ο πι] | ὅ. πολει καλ. πὸ: » οπιϊ Υ | ὤλορα οπη!: Φορα 

π”, «ρουρα ν | ϐ. και παραδ. ο Υ: παραδ. δε πιὶ πι | κατα -- βασιλ. 

ἨΐθΥ ο ν: ΥοΙ ηθελον πὰ πι ημας ο ν: 5 πι πιΣ | 7. παραλαβειν ο πιὶ 
Υ: φυλαττει (9) τῃΣ | της ψ. Ἠϊθι ΠιΣ ν: της Ψ. δια παντος Ἠϊπί6ι ημιν 

ϱ τηὶ | 8, χαριτος πιΣ Υ: -- ης ϱ ΠΙΙ | 9. αποπ. αυτης 12: αποστητε ο πὶ, 

παραπεσητε Υ | υμας ο Υ: ηµας ΑπιρηΙΙ, | 10. ουν ϱ πι] Υ: και Υοἳ ποιησ. 

2 | μεθ ηµων ΤῃΣ Υ: συν ηµιν ο πηἳ | δεκα ο πιὶ ν (ΤΟΥ ηµερας): τινας 

ΤΙΣ | αγαλλιωμεγοι ο Υ, αγαλλοµεγος πιῖ, ---Ίωμενος ΠηΣ | και διδ,. Σο | 

41. Ιω. 6 Ὑ: του Χ πι ΠηΣ | αυτοις: 5 πιΣ| 18, πασα πιὸ ν: ο» ο πη! | 
14, αµην πι} ν: Σο πι | 16. τα πηΣ ν: Σο πηΣ, απο] ἄθι Ῥατί. 625 | 
Π4υρ. ο ν; Ῥαπίβ. 608: του Χ πὶ πι} | 16. ὤλορα ο πιὶ πι}: Ῥορα ν | 
47. αυτωι αυτοις Πϊ | τρεις νοῖ υιοι Υ | 18. ο ανηρ: ᾱἄ ην πι] | πλουσιος 

ν ο (-- σφοδρα): ο πλουσιος ΑΠΙΡΗΙ. | ην: προσην ν | 19. υπηρχε: 

ένωκει πιὶ | 20.ημας: --- ἔενους οντας 11, Ἠϊηίθε οιχω αυτου -{- ἀ4θσβοῖρθ 

και καθοσον εδει εὔεραπευσεν | 22. Ιω. ο Ὑ: του ᾱ πι πι 

μασ πα σαν 
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θων εἶπε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" εἰ ἦσαν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι 
ἀγαφοί, οὐκ ἂν συνέβη ἡμῖν τι δυσχερὲς εἰσελθόντων αὐτῶν 

ἐν τῷ οἴκῳ ἡμῶν ἀλλὰ, καθώς τινες ἐξηγοῦνται, μάγοι εἰσὶν 

καὶ μαγεύσαντες τὸν οἶκον ἡμῶν ἐδίωξαν τὸν υἱὸν ἡμῶν. εἶπεν 

δὲ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" καὶ εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τίνος ὃ 

ἕνεκεν οὐ διώκεις αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ οἴκου ἡμῶν, µήποτε καὶ εἰς 

τοὺς ἄλλους ἐνεργήσωσιν. ὅ δὲ Ἠύρων εἶπεν αὐτῇῃ"' οἱ διώκω 

αὐτοὺς μετὰ τὸ ποιῆσαι τὸ κακόν, ἆλλ ἐμβάλλω αὐτοὺς εἲς 

Φλῖψιν, ὅπως ἀναγκασθῶσι παραστῆσαι τὸν υἱὸν ἡμῶν ἐν τῷ 

οἴἵκῳ ἡμῶν ζῶντα, καὶ τότε αὐτοὺς τιµωρήσομαι πικρῶς. ἦν 190 

δὲ ὁ Ἠύρων πενθερὸς τοῦ ἡγεμόνος τῆς Πάτμου. ἔγνω οὖν ὁ 
Ἰωάννης τῷ πνεύµατι τὰ Λλαληθέντα ὑπὸ ἸΜύρωνος πρὸς τὴν 

γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπε πρός με’ τέκνον ΙΠρόχορε, γίνώωσκε ὅτι 

ὅ Μύρων κακὰ διανοεῖται καθ ἡμῶν. εὐχαρίστως οὖν ὑπενέγ- 
χωµεν τοὺς πειρασμούς" οὕτως γὰρ ἡμῖν μὲν ὅ μισθὸς πλεο- 15 

νάσεε, τούτοις δὲ ὃ φωτισμὸς τοῦ Χριστοῦ ἀναλάμψει. καὶ 
τῶν λόγων τούτων μεταξὺ ἡμῶν Λλαλουμένων ᾖλῷεν ἐπιστολὴ 
τῷ Μύρωνι παρὰ τοῦ πρώτου υἱοῦ αὐτοῦ, τὸν τύπον ἔχουσα 

τοῦτον: 

Τῷ ἐμῷ δεσπότη καὶ πατρὶ Μύρωνι ᾽πολλωνίδης ὅ ῥήτωρ. 390 τς 

Ἰωάννης ὃ µάγος, ὅ παρὰ σοῦ ἐν τῷ οἴκῳ δεξιωθεὶς κακίστη 

περιεργίᾳ χρησάµενος στέρησιν ὑμῖν τέκνου ἀντὶ τῆς καλλίστης 

φιλοξενίας ὅ δείλαιος ἐμηχανήσατο. τὸ γὰρ ὑπ ἐκείνου ἔπ- 
αποσταλέν µοι πνεῦμα οὐ μικρῶς µε διαταράξαν µέχρι ταύτης 

τῆς πόλεως κατεδίωξεν. περιτυχὼν οὖν τῷ καθαρωτάτῳφ Κύνωπι 25 

καὶ ἀναθέμενος αὐτῷ τὰ τῆς συμφορᾶς, οὐκ ἄλλως µε ἔφησε 

1.-ειπε πι ν: λεγει 6 πι | ανθρωποι πι}: ανδρες ο πιὶ ν | 4. εδιωξαν 

πιΣ: εξεδίωξαν ο πιὶ ν Ι ημων ΟΥ: υμων Απορηι. { ειπεν δε πιῖ πι: ειπεν 
Ὑ, και ειπεν ο | 6. απο ο πιῖ: εκ πΣ ν | Τ. ενεργ. 6 πι ν (--σουσιν): 

--- και εξ αµφοτερων αστοχησαντες ηµεις τελευτησοµεν πιχρως πιΣ | ο δε 

Λ4. ειπεν αυτη ΟΥ: λεγει αυτη ο Μ. πι, και ειπεν Λ. προς την γυναικα 

αυτου 2 8. εµβαλλω: εµβαλω ν | 9. εν τ. οικω ηµων ν οἳ πι} (ζωντα 
τω οικχω ημων): 2ο πι] | 10. πικρως πὶ ν (πΝος τιµωρ.): ο πι | 

19. αυτου ϱ Υ: εαυτου πιὶ πι { ειπε πι» ν: λεγει ο πι {| 14. χακα: κατα 

Απιρη. | 15. πλεονασει ο τη Υ: πλεοναζει πηΣ | 16. τουτοις: τοις τη} | 

47. ηλ9εν Ἠῖες ο παῖ( Χ εδου) ταΣ: Ἠϊπίετ επιστ. ν | 18. τον --- τουτον 

πι γ: ταδε περιεχουσαν ο πι | 21. οικω ο παὶ Υ: -- ηµων πιΣ | 939. υμεν 
ο παῖ ν΄ (Πες πταρτϊηρ]εῖ ημιν): πι | της δν | 3289. ο δει- 

λαιος: ὴ πι | επαποστ. πα πι} Υ: εξαποστ. ο | 26. εφησε ο πιῖ πι: 
εφη ν 

193 
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τοῦ ἰδίου οἶκου κύριον γενέσθαι ἢ γονικῆς κληρονοµίας καὶ 
ἀδελφῶν ἀπολαύειν φιλοστὀργίας, πρὶν ἂν Ἰωάννην τὸν ἐξόρι- 
στον, τὸν τῶν Ἀριστιανῶν µύστην καὶ µάγον, Φηρίων γενέσθαι 

βοράν. σπεῦσον οὖν πάτερ πρὸς τὴν τούτου ἀναίρεσιν, εἰ 
περὶ πολλοῦ ποιῇ τὸν πρὸς ἐμέ, τὸ σὺν τέκνον, διάθεσιν. 
ἔρρωσο πανοικί. 

ΠΠ. ΝαοΠ ο πιὶ τηΣ (ν Παῖ ἆθπ Αὐβομπϊζές πἰοἩϐ) -- Ρ. 128, ὃ --- 184, 8 

τη, Ταχίθβ, Απιρη. ρ. 58 βαα. 

«αῤόμενοι δὲ τοῦ Ἰωάννου καὶ πληγὰς βαρείας καὶ πολλὰς 

ἐπιθέντες αὐτῷ, δήσαντες αὐτὸν ἔσυραν ἐκ τοῦ τόπου καὶ 

ἀφῆκαν ἡμιθανῇ κείµενον. ἐκεῖνοι δὲ ἀπῆλθον τελέσαι τὴν 
ἑορτὴν τῆς αἰσχροπραγίας αὐτῶν. ὥς οὖν εἰσῆλφον ἓν τῷ Ἱερῷ 

κατὰ τὸ εἰωθὺς αὐτοὶ μόνοι, ὥστε ἐκτελέσαι τὰ δαιμονικὰ 

μυστήρια καὶ ἀπογεύσασθαι πρῶτοι τῶν μιαρῶν εἰδωλοθύτων 

ἀλισγημάτων, ὃ Ἰωάννης κείµενος ἐπὶ τῆς γῆς προσηύξατο Λέ- 

γων' ὁ Φεὺς καὶ πατὴρ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ἐπὶ τοῦ γενναίου Σαμψὼν τοὺς µεγίστους οἴκους τῶν ἀλλο- 

φύλων καταβαλών, καὶ νῦν τὸν ναὸν τῆς ἀσωτίας καταστρα- 

φῆναι εὐδόκησον. ἔτι δὲ τοῦ Ἰωάννου προσευχοµένου, ἰδοὺ ὁ 

ναὺς ἠδαφίσθη ὅλος ἐκ Θεμελίων, κατελείφφησαν δὲ ἓν αὐτῷ 

καὶ ἀπέφθανον οἳ δώδεκα ἱερεῖς μόνοι. 

Περὶ Νοτιανοῦ καὶ παντὸς τοῦ οἶκου αὐτοῦ. ᾽4νὴρ δέ τις 

ἦν ἓν τῇ πόλει ἔκείνῃ, Νοητιανὸς ὄνομα αὐτῷ καὶ ὄνομα τῇ 
γυναικὶ αὐτοῦ Φορά. τούτῳ ὑπῆρχον δύο υἱοί' ὄνομα τῷ µεί- 

1. τ. τδιου οικου κ. γεν. ο πι]: του ιδ. οι. ἠγεισθαι πι}, εισοδιον τω 

Οιχω µου Ύγενεσθαι ν | κληρον. ο πὶ: δν πι}, ἀϊθβετ πιϊϊβδίθ Παο]ι 

ΑπιρηΗΙ, Ἠαῦθη γογικης αδελφων απολαυσεως αξιωθηναι πριν αν | 3. τον 

εξορ. τον ο ΠΠ: τον εξορ. ν,  πὸ | ὃδ. Φήηριων Υ: -ἕ ανηµερων ο τη], 
 ατιφασσων (9) πι | γεν. βοραν ΠΙΣ ν (βορραν): βοραν ποίησης ο πα | 

4. σπευσον: σπευδε ν | ὅ. το σον -- διαθεσιν ο τηῖ 12: τον σον φιλτατον 

φυσικην διαθεσιν ν | 10. επιΦ. αυτω ο: αυτω επιδ. παὶ πιΣ | εκ τ. Ίοπου 

ο: εξω τ. τ. πα, ο πι | 1. ηµιδανη ο πι (Απιῤμ. Η686 ηµιφανη 

ἀτποκθη): τουτον κεισθαι -ἵ- πιΣ| τελεσαι: επιτελεσθαι παῖ | 19. αυτων 

ο: » πι πι2 | 16. ηµων οτι: ὸδ ΠΙΣΦ | 18. και νυν ο 191: αυτος Χ πιΣ | 

19. του Ἰω. ο πι: του αποστολου τηὶ | 20. ηδαφισθηο: ηδιαφισθη πηΣ, 

συνεποῦη και ηἠδιαφ. πΠὶ | ολος εκ 6: ολως εως πὶ πιΣ | κατελειφθησαν ο: 

--“ληφθησαν πι] πι» [ 21. και απεὈ. κτλ. 6: οι µεν ερεις ΕΧχξινοι µονοε 

οι δωδεκα χαι απεθανον πΠΣ, ΘΏΘΠΒΟ, ἨΠΓ αισχρως εναπεῦανον τη] | 

9ο. περι --- αυτου ο: τα περι Ἰοητιανου του µαγου του γαρ (1) φαντα- 

σιας ποιουντος πα, 2» πι] | 24. τουτω υπηρχον ο πιῖ: τουτοις πι 
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ο. ζονε Ῥὼξ καὶ τῷ νεωτέρφ Πολύκαρπος. εἶχε δὲ ὁ Νοητιανὸς 

πεῖραν μαγικῆς κακοτεχνίας καὶ βιβλία πολλὰ ὑπὸ δαιμόνων 

συντδθειμένα. ὡς οὖν εἶδε τὸ ἱερὸν διὰ τῆς ἐπικλήσεως Ἰω- 

άννου συμπεπτωκὸς καὶ τοὺς Ἱερες ἀποθανόντας, ἐλυπήθη 

σφόδρα καὶ Φυμὸν δαιµονιώδη κατὰ Ἰωάννου ἀνέλαβε. πᾶς 

γὰρ ὃ λαὸς δραµόντες ἔλυσαν τὸν Ἰωάννην καὶ προσπίπτοντες 

παρεκάλεσαν, μὴ ὀργισθῆναι αὐτοῖς ὃ οὖν Νοητιανὸς εἶπε 
τῷ Ἰωάννη: ἰδοὺ πάντες ἀγαπῶμεν καὶ πειθόμεθά σοι καὶ οὐκ 

ἐγκαλοῦμεν ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τοῦ ἱεροῦ: πλὴν αἰτούμεθά σε, 

ὅπως τελείως πληροφορήσης ἡμᾶς, ὅτι ἔστιν εὐθύτης ἓν τῇ 
καρδίᾳ σου καὶ ζῶντα Φεὺν καταγγέλλεις ἡμῖν, ἀνάότησον τοὺς 

δώδεκα Ἱερεῖς τοὺς καταχωσφέντας ἓν τῷ ναῷ. ὃ δὲ Ἰωάννης 

εἶπεν αὐτῷ: εἰ ἦσαν ἄξιοι ἀναστῆναι, οὐκ ἂν μόνοι οἳ δώδεκα 
ἐτελεύτησαν. ὅ οὖν Νοητιανὸς λέγει τῷ Ἰωάννη: ἐγὼ μὲν δόξαν 
περιποιούµεγός σοι ταῦτα φνέγγομαι πρός σε’ ἢ ἀνάστησον 

τοὺς τεθνηκότας, καὶ πιστεύσω κἀγὼ τῷ ἐσταυρωμένῳ, ἢ εἰδέ- 

ναι ἔχεις, ὅτι ἐμοῦ ἀνιστῶντος αὐτοὺς ἐσχάτη τιµωρίᾳ ὕπο- 

βληφήση αὐτὸς ὡς καταστροφεὺς τοῦ κρατίστου ναοῦ. λέγει 
αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, μὴ πλανῶ, Νοητιανέ, µαγείαις καὶ τ/ευδέσιν 

ἐλπίσιν ἐπερειδόμενος. τοῦ οὖν Ἰωάννου διδάσκοντος τὸν 
λαόν, ἀναχωρήσας ὃ Νοητιανὸς ἐν πολλῇ δυσµενείᾳ καὶ περι- 

ελθὼν τὴν ἐρήμωσιν τοῦ ναοῦ δὲ ἐπικλήσεως δαιμονικῆς 

ἐποίησε παραστῖναι αὐτῷ δώδεκα δαίµονας ἓν μορφαῖς τῶν 

δώδεκα ἱερέων καὶ εἶπεν αὐτοῖς' δεῦτε ὀπίσω µου, ὅπως ποι- 
ήσωμεν ἀποκτανθῆναι τὸν Ἰωάννην. οἱ δὲ εἶπον' οὐ δυνάµεθα 

ὃ. συντεθηµενα πι πηΣ | ως ουν ειδε ο ΠΣ: ουτος ο Νοητιανος ως 

Ὄειδεν παῖ | 4. συµπεπτ. Ἠΐετ ο: ΥΟΣ δια της παὶ πι} 5--τ. και νμον --- 
ειπε ο πι (ἀἴεβετ Ἰθεάοσῖι αγελαβεν. ο γαρ πας ππᾶᾷ Ἱ. Ἱ παρεκαλουν): 
(δων δε και παντα τον λαον ελθογτας και λυσαντας τον αποστολον 

προσπιπτονγτας τε αυτω και παρακαλουντας µη οργισθηναι αυτοις λεγει 

χαι αυτος ο Νοητιαγος πιῖ [ 9. ερου: γαου πι} | σε: σου τα} | 10. τελειως 

ο: » πῖ πιΣ| 11. καταγγελεις ο | 12. δωδεκα: πι /τους καταχ. εν τ. 

ναω 6: τους εν τω γαω (ιερω τω) καταλωσδεντας πιὶ πα | 19. ειπεν: 

λεγει τηΣ | 14. ο -- λεγει 6: λεγει ο Ν. πιῖ πιΣ | Ἰω. 6πΙΣ: αποστολω πα | 

15. περιποιουµενος 6 πὶ: περιποιων πι" | σοι ΥΟΙ περιπ. πιῖ | προς σε 

Ἠτει ο: γος φΦεγγοµαι πιὶ πι» | 16. και ο πι]: να πιΣ | πιστευω πι | 

χαγω ο πιΣ (Ἰήπίεχ εσταυρ.): ο» τὰ | ειδεναι εχεις ο πι}: γνωδιε πῖ | 

18. αυτος: Σ 6] καταστροφης π | κρατιστο: 5ο | 19. µαγειαις κ. 

ψευδεσιν ο πιὶ (µαγειας): µαταιως ΠηΣ | 91. και περιελ. 6: περιελ. τε πα 

τηὰ | 99. µορφη ΤΏ2 | 24. ποιησωµεν ο ΠΠ: παρασκευοσωµεν (1) πὶ 
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ἐγγίσαι αὐτῷ, ἀλλ ἰδοὺ ἡμεῖς στήκοµεν ἐνταῦθα, σὺ δὲ ἀπελ- 

Φὼν φέρε τὸν Λαόν, καὶ ἰδόντες ἡμᾶς πιστεύσουσι καὶ ἄπελ- 
Φόντες ΛιΦοβολήσουσι τὸν Ἰωάννην καὶ ἀποθανεῖται. ἔγνω 
οὖν ὁ Ἰωάννης τῷ πνεύµατι καὶ λέγει µοι' ἠνίκα παραγένηται 

ὅ Νοητιανὸς ἐνταῦθα, σὺ πορεύθητι δι ἑτέρας ὁδοῦ ὄπισῳεν 
τῆς πτώσεως τοῦ ναοῦ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ δώδεκά τινας ἵστα- 

µένους ἓν μορφῇ τῶν Ἱερέων καὶ εἰπὲ αὐτοῖς' Λέγει ὃ ἀπόστο- 
λος τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης, ἀφαντώθητε ἓκ τῆς νήσου ταύτης 

εἲς τόπους ἀνύδρους. ἔτι δὲ λαλοῦντος τοῦ Ιωάννου πρός µε, 

ἠλθεν ὃ Νοητιανὸς κράζων καὶ λέγων" ἄνδρες ἀδελφοί, µέχρι 

τίνος ἀκούετε τῶν διεστραμµένων Λόγων τοῦ ἀπαταιῶνος τού- 

του" ἰδοὺ γὰρ ὥς ὑπεσχόμην τοὺς Ἱερεῖς ἀνέστησα, οὓς εἶπεν 

αὐτὸς ἀναξίους τοῦ ζῆν, µέλλω δὲ καὶ τὸ ἱερὸν ἀνεγείρειν, ἐὰν 

αὐτὸν Φανατώσητε. ἐλθόντες Λοιπὸν ἅπαντες παρεκτὸς τοῦ 

πλάνου ὄψεσθε ἐρρωμένους τοὺς ἄνδρας. οἱ δὲ ὄχλοι αἀκού- 
σαντες περὶ τῆς ἐγέρσεως τῶν ἱερέων ἠκολούθησαν τῷ Νοητιανῷ, 

µηκέτι τοῦ Ἰωάννου φροντίσαντες, καὶ ἀνερχόμενοι ἐδιδάσκοντο 

ὑπὸ Νοητιανοῦ τὸ πῶς ἀπολέσωσι τὸν Ἰωάννην. ἑλθόντες οὖν 

ἐπὸ τὸν τόπον, ἔνθα ἑνόμιζον εὑρίσκειν τοὺς Λεγομένους ἱερεῖς, 

καὶ µηδένα ἰδόντες ἐξέστησαν' πορευθεὶς γὰρ ἐγὼ κατὰ τὴν 

ἐντολὴν τοῦ αποστόλου ἠφάντωσα αὐτούς. ὃ μέντοι Νοητιανὸς 

κατεδαπανᾶτο ἓν αὐτῷ µυρίαις ἐπικλήσεσι, μὴ δυνάμενός τι 

πρᾶξαι. πολλὰς οὖν ὥρας ὃ ὄχλος προσκαρτερήσας τῷ τόπω 
ἀνωφελῶς, ἠρξαντο πάντες σκληρῶς ἐπιφέρεσθαι τῷ Νοητιανῷ 

καὺ Λέγειν' ὅτι πλάνος ὑπάρχων ἐφάντασας ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ζω- 

4. στηκοµεν ο 112: ισταµεῦα πι | συ δε απ. ο πὶ: απ, ουν πιΣ | 

2. φερε ο πι2: αγαγε πιὶ | πιστευσ. και απ.: ΣΠΙΣ | ὃ. λιοβολησωσι πηὰ | 

4. ουγ:.ταυτα -- πιὶ | λεγει: ειπεν πι | µοι ο: τεκνον 112, -- τεχνον 

Ίἴροχωρε παῖ | ἴΤ. ιερέων ο: δώδεκα ᾱΧ 12, τεθγηκοτων Χ πιὶ | αποστ. 
πΐ6ν ο: Ἠϊπίθυ Ἄριστου πι] πα | 8. αφαντ.: --- συντοµως ταὶ | 9. ανυδρους: 

3-- και αοικητους πιὶ | λαλουγντος: -ἵ- κατ ιδιαν 2 { 10, ἠλθεν ο πι}: χαι 

εδου πιῖ | 11. απαταιωγος πηὶ 1η: απαιται. 6 | 12. τ. Ἱερεις Ἠϊθι ο: Ππίευ 

ανεστησα πι] Πα | 19. αναξιους ο πι}: ειναι -- πι] [ δε: -- παρευθυ πιὰ | 

ανεγειρειν: εγειρειν ΤωΣ | 14. αυτον: τουτον πι” | λοιπον: ουν πι} | απαν- 

τες 6: παντες πιϊ πι} | 15. οψεσθε ο: -- ζωντας και ΠηΣ, -ἵ- ζωντας παΣ | 

17. µηκετι τ. Ιω. φροντισ. 6 Π11: µικρα τ. Ἰω. φροντιζοντες Τη” | κ. απερχ. 
ο ΠΙ: απερχοµενων αυτων πιὸ | 18. ελΦοντες ουν ο πι]: ελθονγτων ουν 

αυτων ΤΠ} | 19. λεγοµεγνους 0: ανασταντας δηθεν πα, ΣΣ | 20. εγω ο: 

ορ πιὶ πι | 99. κατεδαπανατο εν αυτω ο 2: κατεδαπανα εαυτον πηὶ | 
29. ο οχλος προσχ. τ. τοπω ϱ: ο οχ. Εχεισε προσχ. πι, προσκαρτερη- 

σαντες το (1) τοπω πηΣ | 2ὔ. ηµας ο 1η: -ἰ- και απεστησας πι 



κ 

. τικῆς διδασκαλίας: καὶ νῦν ποίοις ὀφθαλμοῖς ἐπιστρέψομεν 
"πρὸς αὐτόν, μετὰ τοσαύτην διδαχὴν ἐγκαταλιπόντες αὐτὸν καὶ 

σοὶ πεισθέντες τῷ ἀπαταιῶνι. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐζήτουν 
ἀποκτεῖναι τὸν Νοητιανὸν λέγοντες' ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο 
ποιῆσαι τῷ διδασκἀλῳ, οὕτω ποιήσωµεν αὐτῷ. ἄλλοι δὲ διεκώ- 
λυον αὐτοὺς Λέγοντες' ὅτι οὐ δεῖ χωρὶς γνώμης τοῦ ἀποστόλου 
πρᾶξαί τι προπετές. ἐἑλθόντες τοίνυν πρὸς Ἰωάννην εἶπον 
αὐτῷ: διδάσκαλε, δεόµεθα τῆς σης ἀγαφότητος μακροθυμῆσαι 

ἐπὶ τοῖς σοῖς τέκνοις, ἐφ᾽ οἷς ἀνοήτως τὴν πηγὴν τῆς γλυκύτη- 

τος καταλείψαντες ἐπορεύφθημεν ὀπίσω χολῆς καὶ πικρίας. ἰδοὺ 
οὖν ὃ πλάνος ὅ τούτου αἴτιος γεγονώς, ὅ καὶ σοὲ ἐπιβουλεύσας 

εἲς θάνατον" τὸ γοῦν παριστάμενόν σοι πράξοµεν ἐπ αὐτόν: 
ἔνοχος Φανάτου ἐστίν. ὃ δὲ Ἰωάννης εἶπεν αὐτοῖς' τεκνία, 

ἄφετε τὴν σκοτίαν εἲς τὸ σκύτος ὑπάγειν, ἡμεῖς δὲ υἱοὶ φωτὸς 

ὄντες πορεύεσθε εἰς τὸ φῶς, καὶ σκοτία οὐ μὴ φάση ὑμᾶς, 

ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἓν ὑμῖν ἐστι. καὶ οὐκ ἀφῆκεν 
αὐτοὺς Φανατῶσαι τὸν Νοητιανόν. παρεκάλουν δὲ οἳ πλείοντες 

τοῦ Λλαοῦ τὸν Ἰωάννην, ὅπως ἀξιωθῶσι τοῦ φωτισμοῦ τοῦ 

Ἀριστοῦ: ὁ δὲ ἀπέλυσεν αὐτοὺς εἲς τοὺς οἴκους αὐτῶν, ὅτι 

ἑσπέρα ἦν καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. τῇ οὖν ἐπαύριον συνήχῶησαν 
σχεδὸν οἳ πάντες πρὸς Ἰωάννην, αξιοῦντες φωτισφῆναι. ὁ δὲ 

Ἰωάννης ἐπένευσε, καὶ µυσταγωγήσας αὐτοὺς καὶ καταγαγὼν 

ἐν τῷ ποταμῷ ἐβάπτισεν' ἦσαν δὲ οἳ φωτισθέντες ἄνδρες 

διακόσιοι εἴκοσι. ὃ μέντοι Νοητιανὸς οὐκ ἐπαύσατο τῆς κα- 

χουργίας, ἀλλ ἐπεχείρει διὰ πλειόνων ἐκκόψαι τὴν τῶν βαπτι- 

ζομένων προὐθυμίαν. γνοὺς δέ ὃ Ἰωάννης εἶπε' κύριε Ἰησοῦ 
Ἄριστέ, ὃ ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου τοὺς ἐπ αὐτὸν παρα- 
γενοµένους πατάξας ἀορασίᾳ, αὐτὸς πάταξον καὶ τὸν Νοητια- 

νὸν πηρώσει τῶν ὀμμάτων αὐτοῦ τῶν σωματικῶν, ὅπως ἄνα- 

ῥλέψη πρός σε τοῖς τῆς Ψυχῆς ὀφφθαλμοῖς  εὐθέως δὲ ἔτυ- 

2. αυτον ο πῖ: Ιωαννην πι} | διδαχην ο πι: διδασκαλιαν τιΣ | 

8. πεισθεντες ϱ ΠΙ}: --- χαι ακολουβησαντες τηῖ | τινες δε εξ αυτων ο τηῖ: 

ετεροι δε πι | 4. τ. Νοητ. 6 πι]: αυτον πῃΣ 6. ου δει ο πι]: ουδεις παΣ | 

Ἱ. προπετως πι} | 8. µακροθυμησον πα} | 10. καταλειφαντες ο πι}: κατα- 

Ίιποντες ΥΟΙ της γλυκ. Τη! | χαι ΥΟΓ πιχριαςε: οἱ 11. τουτου 6: του-. 

των πιΣ ταὶ (ἀϊ6βοτ -- ηµιν ΠΔςὮ αιτιος) { σοι: συ ο| 19. γουν ο: ουν 

ταὶ πιΣ | 19. ενοχος 6: γαρ -ἕ- πι πιὸ | 14. σκοτειαν ο | 18. του λαου: Σ 

πι [του Ἄριστου: » πιΣ | 22. και ΥΟΥ καταγ.: 5 πιΣ | 94. επαυσατο ο 

ταῖ; εληξε πι | 25. επεχειρησεν πιΣ | 399. των οµµατων αυτου τ. σωμ. 9: 
του σωµατος οφδαλµων παὶ πιΣ | αναβλεψη παῖ πι: --εε 6 { 90. τοις ϱ 1ηΙ: 
εν Χ πι2 | οφ8δαλμοις ο πιΣ: -- και σωτηριας αξιωδη τηὶ 
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φλώθη ὃ Νοητιανὸς καὶ χειραγωγούμενος ᾖλθε πρὸς Ἰωάν- 
νην κτλ. 

6. Όερου ἀἷο ΑΡΓΑΑΒΕΙΠΡ ἆθονγ ΑΡΟΚΑΙΥΡΑΟ πας Ν (Νοαπάσν 

Ῥ. 664 --- 656). 5. πι» (Απιρμ. Ῥ. 64 δᾳ.) 5. οΌθη τα 
ρ. 16060. 6. 

Ἐξελθόντων δὲ ἡμῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀπὸ σημείων τριῶν 
ἓν τόπῳφ ἠσυχαστικῷ, εὕρομεν σπήλαιον ἓν αὐτῷ τῷ τόπῳ καὶ 
ἐμείναμεν ἐκεῖ δέκα ἡμέρας' ἦν δὲ καὶ ὕδωρ ἓν τῷ σπηλαίῳ. 
πληρουµένης δὲ τῆς ἡμέρας εἰσηρχόμην ἐγὼ ἓν τῇ πόλει καὶ 
ἤσθιον μετὸ τῶν ἀδελφῶν. ὁ δὲ Ἰωάννης ἦν ἓν τῷ σπηλαίῳ 
τὰς δέκα ἡμέρας ἄσιτος διατελῶν. τῇ οὖν δεκάτη ἡμέρᾳ ἠβου- 

λήθη εἰσελωεῖν ἓν τῇ πόλει, καὶ χλίνας τὰ γόνατα καὶ προσ- 
ευξάµενος ὅπως ἐξέλθη, ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτὸν Λέγουσα": 

Ἰωάννη, Ἰωάννη. ὅ δὲ εἴπεν' τί ἐστι, κύριε; καὶ εἴπε πρὸς 

αὐτόν' ποίησον ἓν τῷ σπηλαίῳ ἄλλας δέκα ἡμέρας, καὶ ἄπο- 
καλυφώφήσεταί σοι μυστήρια πολλὰ καὶ μεγάλα ἓν τῷ τόπῳφ 

τούτῳ. καὶ πάλιν ἐποίησεν ἄλλας δέκα ἡμέρας ἄσιτος διατε- 

λῶν, καὺ ἐγένετο ἓν ἐκστάσει µεγάλη, καὶ εἶδεν δυνάμεις πολ- 

λὰς καὶ μεγάλας καὶ ἄγγελον Φεοῦ διακρίνοντα αὐτῷ ἃ εἴδεν 

καὶ ᾖἠκουσεν. καὶ πάλιν προσκαλεσάμενός µε εἶπε' τέκνον 

ΠΙρόχορε. καὶ εἴπον' τί ἐστι, διδάσκαλε; καὶ εἴπεν' εἴσελθε 

ἐν τῇ πύλει καὶ λαβὲ χάρτας καὶ µέλαν καὶ ἐλθὲ ἐνταῦθα. καὶ 

εὐθέως ἐγὼ εἰσῆλφον καὶ ἐπεκόμισα τὸ μέλαν καὶ τοὺς χάρτας 
καὶ ἐπορεύθην πρὸς Ἰωάννην, καὶ εἶπε πρός με ἅπερ ἀκούεις 
ἔκ τοῦ στόματός µου γράψον ἐπὶ τοὺς χάρτας. καὶ ἀνοίξας 

τὰ χείλη αὐτοῦ ἤρξατο λέγειν, κἀγὼ ἔγραφον. ἐποιήσαμεν δὲ 

6--- 15. εξελθοντων -- φωνη Ν Ῥὸ (ἀἴθβοι 4Όθι εισερχοµην Ἱ. 9): ελ- 
Όοντες τοινυν επι τι σπηλαιον ο ην απο σηµ. τρ. της πολεως, εχον υΌδωρ, 

ἐµειναμεν εχει δεκα Ίµερας. και ο µεν Ιωαννης ασιτος διετιαν (9) ησυχα- 

ζων και προσευχοµενος, εγω δε Εν τη πολει πορευοµεγος πληρουµενης της 

ημερας ησθιον µετα των αδελφον. τη ουν δέκατη ηµερα ηβουληθη και ο 

Ἰω. εισελθειν εν τη πολει, και χλιγας τα γονατα προσηυχετο. εγενετο δε 

φωνη πὸ. Ἐς Ιδί ππηδίΠΙΡ, αἲο Αιγεϊοεπαπρεπ ἀἱ6βετ βολ]θοπίεη Ἠρ: απ- 

“ΠΠΡοῦθη | 14. Ιωαννη- Ρὸ πι: Ιωαννης Ν πηθϊπηα] [ τι: ο» πιὸ | ειπε Ῥὸ: 

ειπεν Ν Ἠΐετ π. ἴπι ρ]οίοεπεη Εαὶὶ ἀπτομνορ, πι Ἠϊ6ν, παν νγθῖ ϱἵ αυτω 

Βίαΐ: προς αυτον {οἱροιπ ]8βαί | 18. µεγαλη Ρ2 πῦ;ι » ΝΙ πολλας και Ν: 
75 πῃὸ | 19.α ειδεν Ν (ιδεν) Πη5: και ειδε βΡΣ | 21. ΠΠροχωρε Ρ5 | 22. εν- 

ταυθα Ν πι; εγδαδε Ῥ5 | 28, επεκοµισα Ν: απεκοµησαµην Εὸ, αὐκίνγπεπά 

χαι εποιησε (1188 εποιησα) ουτως πηῦ | 20. εκ 5 πι: παραΝ | γραψον Ρ5 

Ν (Χ ταυτα): γραφε π 

Μο ΜΑ κ κα νκαων.- κ. 

ο κο μμ 



“δύο ἡμέρας, αὐτὸς λέγων κἀγὼ γράφων. καὶ πάλιν εἰσήλθομεν 
ἐν τῇ πόλει καὶ κατελύσαμεν έν τῷ οἴκῳ Σωσιπάτρου, καὶ 
παρέφηκεν ἡμῖν τράπεζαν, καὶ ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ ἐμεί- 
ναμεν παρ αὐτῷ. καὶ τῇ ἐπαύριον εἶπεν Ἰωάννης πρὸς Σωσί- 
πατρον᾽ τέκνον, ζήτησόν µοι καὶ ἄλλας µεμβράνας εἰς γραφὴν ὃ 
τῆς αποκαλύψεως. καὶ ἤνεγκε τὰς µεµβράνας ὃ Σωσίπατρος, 
καὶ εἶπεν Ἰωάννης πρός µε τέκνον, διατύπωσον τὰς µεμβράνας 

καὶ καφαρογράφησον ἐν αὐταῖς τὴν ἀποκάλυψιν ταύτην». ἐγὼ 

δὲ μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἔγραψα ἐπὶ τῶν σωμάτων τὴν ἄπο- 

κάλυψεν. μετὰ δὲ τὸ ἀπογράψαι µε αὐτήν, προσκαλεσάµενος 

Ἰωάννης τοὺς ἀδελφούς, εἰσήλθομεν ἐν. τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ εἶπεν 
Ἰωάννης πρός με τέχνον, λαβὲ τὸ βιβλίον τοῦτο τῆς ἄποκα- 

λύψεως καὶ ἀνάγνωθι αὐτὸ ἐν τοῖς ὠσὶ πάντων τῶν ἀδελφῶν. 

καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον καὶ ἀνέγνων αὐτὸ ἀκουόντων πάντων 

τῶν ἀδελφῶν, καὶ ἐχάρησαν πάντες χαρὰν μεγάλην. καὶ εἶπεν 

Ἰωάννης λάβετε τὸ βιβλίον τοῦτο τῆς ἀποκαλύψεως κἀὶ µετα- 
γράψατε αὐτὸ καὶ ἀπόφεσθε αὐτὸ ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις. 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ ἓν δέρµασε, καὶ κατείχοµεν ἡμεῖς τὸ ἐν 

"χάρταις. τῇ οὖν ἐπαύριον κτλ]. εἴ. Ρ. 160, 6. 
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Πάλιν οὖν μετὰ ἥἡμέρας τιγὰς εἶδεν ὁ Ἰωάννης τὸν κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ὁπτασίᾳ Λέγοντα αὐτῷ: ἄνελθε ἐν 

τῷ ὄρει καὶ ἀποκαλύψω σοι μυστήρια µεγάλα καὶ φρικτὰ ἃ 

μέλλει μετὰ ταῦτα γενέσθαι καὶ ἀνελθόντων ἡμῶν ἐποίησεν 35 

ἐν τῷ ὄρει ἄσιτος προσευχόµενος ἡμέρας γ΄, καὶ πάλιν καλέσας 
εἶπεν πρός µε σπεύσας ἄγαγε χάρτην καὶ µέλαν. καὶ τοῦτο 

6. µεµβρανας Ν: βεµβοανας Ρ3 πι», 8ο Ρ5 απο Ἱ. 6 απ. Τ: πι” σον 

ΥοΏ αποκαλυψεως ].6 τα Ἱ. 15 πι {οἱρεπάεπ ἸΠοτίεν ἄθετ εναχθεισων (1) 

δε τουτων και της αποχαλυψεως Ύραφεισης ανεγνωσθη και αυτη εν τοις 

ωσι παντων των αδε]φων συναχθεντων εις εκκλησιαν Καὶ εχαρησαν χαραν 

µεγαλην | 14. Ιω. Ν: ο Ιω. 3 { 19. Ιω. Ῥὸ: '» ΝΙ τουτο Ν: » Ρ. | 
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κατεχοµεν πιὸ | 90. ΑΏροφεμη τον ΤπίετραποᾶοἨυ, ΑοοθπίπαοἨ ππά εἰπίσει 
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ποιήσαντός µου ἐκάφισα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ γενο- 

µένης ἄφνω βροντῆς ἀπὸ τοῦ φόβου ἀπενεκρώθην. καὶ ὅ Ἰω- 
άννης κρατήσας τῆς χειρός µου ἀνέστησέν µε εἰρηκώς' ἃ ἀκούεις 

ἀπὸ τοῦ στόματός µου γράφε ακριβῶς. καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα 
αὐτοῦ εἶπεν' ,,ἀποκάλυψις Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν ὁ Φεὺς 

δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἓν τάχει’, καὶ καθε- 
,ω με Υ 3 , ῤώ Ν 3) 9 ’ ς η 

ξῆς αυτὸς ἑλάλει καγὼ ἔγραφον. καὶ καθελθόντων ἡμῶν καὶ 

καθαρογραφηύείσης τῆς ἀποκαλύψεως ἀνεγνώσθη ἓν τῇ ἔκκλη- 

σίᾳ παντὶ τῷ Λλαφ, καὶ πάντες ἐδόξαζον τὸν Φεόν. 
8 Ν Ν η ς -- / 3 υ] ς ρω 

ἸΗετὰ δὲ τὸ τελέσαι ἡμᾶς πάντα, ἓν τῷ μέλλει» ἡμᾶς 

πλεῦσαι ἐπὶ Ἔφεσον ἠκολούθει ἡμῖν ὄχλος πολὺς κλαίοντες καὺὸ 

ὀδυρόμενοι. ἓν δὲ τῷ κατέρχεσθαι ἡμᾶς ἓν τῇ ὁδῷ, ἔν τινι 
κώμη ἦν τις ἱερεὺς τοῦ «{ιὸς ὀνόματι Εὐχάρης, ὃς εἶχεν υἱὸν 

τυφλόν, καὶ παριόντος τοῦ Ἰωάννου καὶ διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν 

ὄχλον ἔκραξεν ὃ τυφλὸς φωνῇ µεγάλη λέγων" ἐλέησόν µε, µα- 

Φητὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὴ παρέλθης τὸν δοῦλόν σου, ἀλλὰ 

πρόσευξαι τῷ Φεῷ σου περὶ ἐμοῦ, ὅπως ἀναβλέψω καὶ ἴδω τὸ 
πρόσωπό» σου": πάνυ γὰρ ἐφλέχθη ἤ καρδία µου τῷ «φίλτρῳ 
τοῦ Χριστοῦ σου, ἀκούσας τὴν διδαχήν σου. σπλαγχνισφεὶς δὲ: 

πας | ανν ο / ες , - } ο ὼ ω στ 

ἐπ αὐτῷ ὃ Ἰωάννης καὶ ἀφψάμενος τῶν ὀφφαλμῶν αὐτοῦ εὖπεν' 
3 ω .. / 3 -. ο -- ς ω -- 3) 6: ἌνςἩ 

ἐν κά ὀνόματι Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ εση υγιῆς 

καὶ εὐθέως ἀνέβλεψεν καὺ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
.) Ν 9 ς Δ .) - Β) η Ν 3 -ω ο 

αὐτὸς καὶ ὃ πατὶρ αὐτοῦ ἐδέοντο τὴν ἓν ΧἈρισιτῷ σφραγῖδα. 

καὶ κατηχήσας καὶ βαπτίσας αὐτοὺς πανοικί, οὕτως ανήλθομεν 

ἓν τῷ πλοίῳ πάντων ορηνούντων καὶ κοπτοµένων τὴν στέρησιν 

αὐτοῦ. παραφέµενος δὲ αὐτοὺς τῷ κυρίῳ καὶ ἐπευξάμενος καὶ 

σφραγίσας τόν τὰ Λαὺν καὶ τὴν νῆσον καὶ ἀσπασάμενος πάντας, 

αἰσίου ὄντος τοῦ πλοὸς ἀπεπλεύσαμεν ἐπὶ Ἔφεσον πάντων 

ἱσταμένων ἐν τῷ αἰγιαλῷ καὶ Φρηνούντων, ἕως οὗ ἀπεκρύβημεν 

ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

Τοῦ δὲ Φεοῦ κατευοδοῦντος ἡμῖν διὰ πέντε νυχθηµέρων 

ἐφθάσαμεν εἷς Ἔφεσον. καὶ εἰσελθόντων ἡμῶν ἓν τῇ πόλει, 
ς 3. 
ὥς εἶδεν ἡμᾶς ὃ τὲ 4{ιοσκορίδης καὶ «{όμνος ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ 

ᾗ Ῥωμάνα καὶ οἳ Λοιποὶ ἀδελφοὶ ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην. 

καὶ ὑπεδέξατο ἡμᾶς ὅ 4ιοσκορίδης εἲς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 

παραθεὶς ἡμῖν τράπεζαν, ἠγαλλιασάμεθα πανοικί. καὶ συνηγ- 

µένων τῶν ἀδελφῶν διηγήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης πάντα ὅσα 

11. ηκολλουθη ... πολλυς 2 | 18. κοµη 2 | Ευχάρις Ρ2 | 28. αισιου: 

εσειου 2, 80 ἀειβε]θο {ο]. 68 ΥΟΙΒΟ εσιου ανέμου οντος π. [0]. 68 ΥΘ6ΙΡΟ 
ἔσιου οντος του πλοος | 94. Ῥωμαννα 3 



ἐποίησεν ὅ Φεὺς μεδ ἡμῶν ἐν τῇ ἐξορίᾳ, καὶ ἀκούοντες τὰ 
μεγαλεῖα τοῦ Φεοῦ ἐφθαύμαζον καὶ ἐδόξαζον τὸν Φεόν. μετὰ 
δὲ ερεῖς ἡμέρας ἐνεφάνισεν ἑαυτὸν ὃ Ἰωάννης τοῖς Ἐφεσίοις 

καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς Λεγο- 

µένοις ὑπ) αὐτοῦ, οἳ δὲ µυκτηρίζοντες ἀνεχώρου». συνηγµένων 
οὖν πάντων ἐν τῇ ἑορτῇ εῆς μιαρᾶς ᾽άρτέμιδος καὶ τὰς φυσίας 
ἐπιτελούντων' τὸν γὰρ ναὸν αὐτῆς καταστραφέντα ὑπὸ Ἰωάν- 

νου ὄντων ἡμῶν ἓν τῇ ἐξορίᾳ οὗτοι πάλιν ἀνοικοδόμησαν. ὅ 
δὲ Ἰωάννης ἓν τῇ ἑορτῇ αὐτῶν ἔστη ἐφ ὑψηλοῦ τόπου καὶ 
ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους ἀποστῆναι τῆς μυσαρᾶς Φυσίας. οἳ δὲ 
οὐκ ἠνέσχοντο ἀκοῦσαι αὐτοῦ Λέγοντες' τίς σε ἔφερεν ὧδε, 
µάγε' μὴ καὶ τοῦτον τὸν ναὸν, ὃν μετὰ πολλοῦ κόπου οἴκο- 

δομήσαμεν, βούλει κατασερέψαε, ὃν τρόπον καὶ πρότερον 
πεποίηκας: ὃ δὲ Ἰωάννης ἔφη πρὸς αὐτούς' οὐ µόνον ὅ ναὺς 
ὑμῶν ἀφίεται ἔρημος, αλλὰ καὶ ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν παν- 

ολεθρίᾳ παραδοθήσεσθε, ἐὰν μὴ ἐπιγνῶτε τὸν ὄντως ὄντα 
Φεόν, τὸν κύριο» ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. πλησθέντες δὲ Φυμοῦ 
καὶ καταγαγόντες αὐτὸν τύπτοντες ἔσυραν ἀνηλεῶς. κείµενος 
δὲ ὃ ἁἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τὴν γῆν προσεύξατο λέγων: 
κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, καταπέσοι τὸ Ἱερὸν τῆς μιαρᾶς 4ρτέμιδος, 

καὶ ἔμβαλε εὐθύτητα εἰς τὰς καρδίας τοῦ Λαοῦ τούτου, ἔπι- 

γνῶναί σε, τὸν ἀληδινὸν «Φεὸὺν καὶ ὃν ἀπέστειλας υἱόν σου 
µονογενῆ Ἰησοῦν Χριστόν, σωτῖρα τοῦ κόσμου. καὶ εὐθέως 

σεισμὸς ἐγένετο καὶ βροντὴ φοβερὰ καὶ κατεστράφη ὅὃ ναὸς 
τῆς ᾽ρτέμιδος ἄνω κάτω, καὶ τὰ εἴδωλα πάντα συνετρίβησαν, 
καὶ πλῆθος τοῦ Λαοῦ ἐκ τοῦ φόβου ἀπέβανον. ἰδόντες δὲ οἳ 

λοιποὲὶ τὸ γεγονὸς εἶπον' οὐαὶ ἡμῖν, ἕως πότε παροργίζοµεν 

τὸν Φεὸν ἀνεχόμενον ἐπὶ ταῖς κακίαις ἡμῶν, µήποτε ἐν τῇ 
ἀπιστίᾳ ἡμῶν πανολεθρίᾳ παραπέµψει ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν 
ἡμῶν. καὶ ἐλθόντες ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν κράζοντες καὶ Λέ- 
γοντες' μηδαμῶς απολλώµεθα, δοῦλε τοῦ Φεοῦ, ἀλλ εὔξαι ὑπὲρ 
ἡμῶν; νῦν ἔγνωμεν, ὅτι παρὰ Φεοῦ ἀπεστάλης ἐπὶ σωτηρίᾳ 

ἡμῶν, καὶ µέγας ἐστὶν ὃ Φεός, ὃν κηρύττεις, καὶ οὐκ ἔστιν 
Φεὸς πλὴν αὐτοῦ. τότε ἀναστὰς ὃ ἀπόστολος εὐλογήσας αὖὐ- 

τοὺς καὶ Ἱκανῶς διδάξας, καθ ἑκάστην ἡμέραν ἐβάπτιζεν χι- 
Λιάδας καὶ ἑκατοντάδας. καὶ πάντες ἔφερον τὰ εἴδωλα αὐτῶν καὶ 

συνέτριβον αὐτὰ πρὸ προσώπου Ἰωάννου. προσελθὼν δὲ 

9. 5ᾳᾳ. οἱ οὔεπ Ρ. 95 5ᾳ. 42 | 9. υψηλου: ηψιλου Ρ2 | 10. µυσσαρας 
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Ἰωάννης καὶ ἐπὺ τοῖς τεθνήξασιν ἀνθφρώποις προσευξάµενος 
ἀνέστησεν αὐτούς. καὶ οὐκέτι Λοιπὸν ἦν ἓν αὐτοῖς σκάνδαλον, 
ἀλλὰ πᾶσα ἡ πύλις ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου γεγόνασιν Χρι- 

στιανοί, οὐ μὴν αλλὰ καὶ πᾶσα ἤ περίχωρος. 

Καὶ ἦν Ἰωάννης οἰκοδομῶν ναοὺς καὶ καταρτίζων Ἱερεῖς 

καὶ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ Φεραπεύων πᾶσαν νόσον 

καὶ πᾶσαν μαλακία» ἓν τῷ λαῷ. εἶν οὕτως ἓν τῇ Σμυρναίων 
πόλει ἀπελθόντων» ἡμῶν πάντα τὰ εἴδωλα συνετρίβησαν τῇ 

δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, καὶ καθιερώσας ναοὺς ὅ απόστολος τοῦ 

Χριστοῦ καὶ κατηχήσας αὐτοὺς ἐβάπτισεν ἅπαντας καὶ πᾶσαν 

τὴν παράλιον ἐκείνην, καταλείπων ἐκεῖσε πρόεδρο» ἨΒούκολον 

καὶ Πολύκαρπον, τοὺς αὐτοῦ μαθητὼς καὶ “{νδρόνικον. καὶ 

ἦσαν ἐκεῖ δύο ἱερεῖς τῆς ᾿4ρτέμιδος, ἀδελφοὶ τυγχάνοντες σαρ- 

χικοί. συνέβη οὖν τὸν ἕνα τελευτῆσαι, καὶ δὁραμὼν ὁ ἕτερος 
πρὸς Ἰωάννην Λέγων ἓν ἑαυτῷ' πάντως ἐμοῦ πιστεύοντος καὶ 

τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν διασώσαντος οὐκ ἀντερεῖ ὅ Ἰωάννης ἄνα- 
στῆσαι νεκρὸν τὸν ἀδελφόν µου. καὶ ἠνίκα ἤγγισεν πρὸς Ἰω- 

άννην, εἶπεν πρὸς αὐτόν' οὐ ταῦτα ἐνεθυμήθης, τέκνον; ὄντως 

καὶ καλὴν βουλὴν ἐποιήσω. τρόμος δε καὶ φρίκη κατέσχεν τὸν 

ἱερέα, ὅτι οὕτως εἶπεν αὐτῷ ῥαδίως ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ 

τὰ ἐνθυμήματα αὐτοῦ. τότε λαβόμενος αὐτοῦ τῆς χειρὸς ἁπῆλ- 

9εν ἓν ᾧ τὸ πτῶμα ἦν τοῦ τεθνηκότος, ὄχλου πολλοῦ περιόν- 
τος, καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ εἶπεν ἀνάστα, ὅ καφεύδων», 

ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου. καὶ εὐθέως 

ἀνέστη ὃ ἱερεὺς ἡγιής' τοῦ δὲ ὄχλου Φαυμάζοντος καὶ κρά- 

ζοντος μέγας ὃ θεὸς Ἰωάννου”, ἐπιλαβόμενος αὐτοῦ ὃ Ἰωάννης 

καὶ κατηχήσας ἐβάπτισεν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 

υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος σὺν πολλῷ πλείονι ὄχλῳ. ἐμεί- 

ναμεν δὲ ἓν ταῖς περὶξ χώραις ἔτη τέσσαρα, βαπτίζοντες καὶ 

καταρτίζοντες Ἱερεῖς καὶ Φεραπεύοντες πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

µαλακίαν, πάντων πιστευσάντω»ν ἀπὸ Φαλάσσης ἕως Φαλάσσης. 

καὶ μετὰ ταῦτα πάλι ὑπεστρέψαμεν» ἐν Ἐφέσφ δοξάζοντες 
τὸν Φεόν. 

ΜΜετὰ οὖν ἡμέρας τινὰς κατὰ Φείαν ἀποκάλυψιν ἑξῆλθεν 
ὁ Ἰωάννης ἔν τινι κώμῃ εἲς ἐπίσκεψιν τῶν ἀδελφῶν, καὶ ἦν 

ἐκεῖ τις νεανίας χωρικός, νουφετούµενος πολλάκις παρὰ τοῦ 
ἰδίου πατρὸς, ἵνα μὴ Λλάβη τοῦ συνεργοῦ τὴν γυναῖκα" φθόνῳ 

14. παραλειον Ῥ2 | βουκόλον αοοθπθιϊτί 2 | 390. αυτω: αυτον Ρ3 | 
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δὲ διαβόλου κινηδείς, μὴ φέρων ὅ παῖς τὴν τοῦ πατρὸς νου- 
Φεσίαν, Λλακτίσας αὐτὸν ἄφνω ἔφηκεν ἐπὶ τὴν γῆν νεκρόν. 
τοῦτο» οὖν ὁ Ἰωάννης ἰδῶν εἶπεν, ὦ κύριε, σήμερον ἕνεκεν 
τούτου µε ἐκάλεσας ἐνφάδε. ὁ δὲ νεανίας ἰδὼν τὸν ἄωρον 

Φάνατον τοῦ πατρὺὸς αὐτοῦ, προσδοκῶν συλληφθῆναι καὶ ἀντι- 
φονευθῆναι, τὴν λύπην μὴ φέρων, ὅ ἐπεφέρετο δρέπανον 
τρέχω» ἐν τῇ οἴκίᾳ ἠβουλήθη σφάξαι τὴν γυναῖκα, εἶθ οὕτως 
ἑαυτόν. τοῦτον οὖν ἰδῶν ὁ Ἰωάννης τρέχοντα καὶ γνοὺς τῷ 

πνεύματι εἶπεν πρὸς αὐτόν" στῆθι, δαῖμον, καὶ ἀνάγγειλόν µοε, 

τί τρέχεις. ὅ δὲ παῖς τρέµμων καὶ κλαίων διηγήσατο τῷ Ἰω- 
άννη᾽ ὅτι πατρὸς φογνεὺς γέγονα ὅ ταλαίπωρος, καὶ ἰδοὺ διὰ 

τὴν πολλὴν ΦΛζψιν µέλλω καὶ ἣν ἐμοίχευσα γυναῖκα ἀνελεῖν 

καὶ ἐμαυτόν' αλλ εἴ τι δύνασαε, βοήφησον ἡμῖν, μαθητὰ τοῦ 

Ἀριστοῦ. ἐὰν οὖν τοῦτον ἀναστήσης, ἀπὸ τοῦ Λοιποῦ ἄπο- 

στήσοµαι τὸ κακόν. τοῦ δὲ Ἰωάννου εἰπόντος πρὸς αὐτόν" 

οὐδὲ τὰς πολιὰς τοῦ πατρός σου ὤκτειρας, ταλαίπωρε; εἰς τὸν 

οὐρανὸν ἀναβλέψας καὶ στενάξας εἶπεν κύριε, σοῦ µόνου ἐστὶν 
τὸ ἔργον τοῦτο. καὶ κρατήσας τὴς χειρὸς τοῦ τεθνηκότος εἶπεν" 
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ἀνάστα. καὶ 

εὐθέως ἀνέστη. ἰδὼν δὲ ὅ παῖς τὴν παρ ἐλπίδα ἀναβίωσιν 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, λαβὼν τὸ δρέπα- 
νον τὰ ἑαυτοῦ µόρια ἀφείλετο, καὶ δραμὼν εἲς τὴν οἰκίαν εἲς 

ὀψιν τῆς µοιχαλίδος αὐτοῦ ἔρριψεν αὐτὰ λέγων" διὰ σὲ πατρὸς 

φονεὺς καὶ ἡμῶν τῶν δύο γέγονα, καὶ ἰδοὺ ἔχεις τὰ τούτων 

αἴτια" ἐμὲ γὰρ ὅ Φεὸς ἠλέησεν ἐπιγνῶναι αὐτὸν διὰ τοῦ δού- 

Ίου αὐτοῦ Ἰωάννου. ταῦτα ἀκούσας ὃὁ Ἰωάννης καὶ λυπηθεὶς 

εἶπεν πρὸς αὐτόν' ταλαίπωρε, ὅ ὑποβάλας σε τὸν πατέρα σου 
φονεῦσαι δαίµμων αὐτός σε ὑπέβαλεν καὶ τοῦτο ποιῆσαι. ἔδει 

γάρ σε οὐχὺὶ τοὺς τόπους αὐτῶν ἀφανίσαε, ἀλλὰ τὴν ἔννοιαν 

ἐκ τῆς ψΨυχῆς σου: οὐ γὰρ τὰ ὄργανά εἶσιν βλαπτικά, ἀλλ ὁ 

νοῦς ὅ συγκαταβαίνων τῇ ἁμαρτίᾳ. µετανόησον οὖν, ἄθλιε, 

ἐπὶ τῇ παρανόμῳ τόλμη ἡ ἐποίησας. ὁ δὲ παῖς στένων καὶ 
τρέµων παρεκάλει τὸν τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολον, συγγνώµην Λα- 

βεῖν τῶν ἡμαρτημένων. ὃν Λαβῶν ὃ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ 
εἰσήγαγεν ἐν τῇ πόλει καὶ κατηχήσας καὶ βαπτίσας αὐτὸν ἅμα 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ προσήγαγεν τῇ ἐκκλησίᾳ. καὶ ἦν ὃ παῖς 

1. διαβολου: διαβολω 2 9. δαῖμον: ὅαιμων Ῥ1| Ἴ0. τον τω Ρ2 | 
“185. το κακον: βἷο Ῥ2 | 329. τους τοπους αυτων πβοὶ Ρ2 αἱ οὉ επιδυµιαι 
οᾶετ ἀετρ]είεῖει γοτ]ιες εγιγᾶμπί γγᾶτε | 985. λαβειν: λαβων Ε2 | 985. αυτον: 
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μεθ ἡμῶν πάντοτε ὑπηρετῶν, ὥστε πάντας Φαυμάζειν καὶ 

δοξάζειν τὸν φεόν. 

Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν ὡς ἦν Ἰωάννης καθεζόμενος, πέρ- 
διξ διάπτασα καὶ ἐλφοῦσα ἐκονίζετο ἔμπροσθεν αὐτοῦ" ὅ οὖν 

Ἰωάννης βλέπων αὐτὸ ἐθαύμαζεν. ἱερεὺς δέ τις ἐλθών, εἷς τῶν 

ἀκροατῶν ὦν, εἰσελφὼν πρὸς Ἰωάννην εἶδεν τὴν πέρδικα κονι- 

ζομένην ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ σκανδαλισθεὶς ἓν ἑαυτῷ ἔλεγεν" 

ὅ τοιοῦτος καὶ τηλικοῦτος τέρπεται ἐπὶ πέρδικος κονιαζοµένης. 

γνοὺς δὲ ὁ Ἰωάννης τῷ πνεύµατι τὴν ἐνφύμησιν» αὐτοῦ εἶπεν 

πρὸς αὐτόν. ἄμεινον ἦν καὶ σέ, τέκνον, ὁρᾶν πέρδικα κονιζο- 

µένην καὶ μὴ εἲς αἰσχρὰς καὶ βεβήλους πράξεις µολύνεσθαι. ὅ 

γὰρ πάντων τὴν ἐπιστροφὴν καὶ τὴν µετάνοιαν ἀναμένων διὰ 

τοῦτο ἐνταῦθά σε ἤγαγεν' ἐπεὺ ἐγὼ πέρδικος κονιζοµένης οὐ 
χρήζω" ἡ γὰρ πέρδιξ ἤ σή ἐστιν Ψυχή. ταῦτα ἀκούσας ὅ 
πρεσβύτης καὶ ἰδὼν ὅτι οὐκ ἔλαύψεν, ἀλλὰ πάντα τὰ ἓν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, πεσὼν 
ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν ἐβόα λέγων νῦν οἶδα, ὅτι ὅ Φεὸς 
οἰκεῖ ἔν σοι, µακάριε Ἰωάννη καὶ µακάριος, ὅστις οὐκ ἔπεί- 
ρασεν ἔν σοι τὸν Φεόν. ὃ γὰρ σὲ πειράζων τὸν ἀπείραστον 
πειράζει. παρεκάλει δὲ αὐτὸν εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ κα- 

τηχήσας αὐτὸν καὶ δοὺς κανόνας ἀπέλυσεν εἲς τὸν οἶκον αὐτοῦ 

δοξάζοντα τὸν ἐπὶ πάντων Φεόν. 

6, ων: ὃν 2 | 8. κονιαζοµενης: 5ο πα Ἠΐει Ρ2 οἳ 1. 4, 6. 10. 18. 
Ζαν Φ8οΠο Ιδί σα νοτρ]είομθη ἀῑο ατβργϊπρ]ίοπθτο θρία]ί ἀΐ6βει Όαρο Ὠοί 

Οαββίαη (οο]]αί. ΧΧΙΥ, 21 ΒΙ0]. Ρ. Μακ. ΥΠ, 246): οταν ῬοαΙββίπιπς 6Υαη- 

Ρο]ϊβία 7ο8ηΠΘ8Β, οΊη Ρροχάϊοσπα πααηίραΒ πιοἱΙύθοτ ἀθππι]οθτοί, απθπάαπα αἆ 

βο Παλβίμι γοπαίοτῖο νοπϊθπίεπι ΑιΏίίο οοπβαροχαϊββδο. Οι πταίαδ, αποᾶά 

νὶγ ἰαπίας ορ]π]οπῖβ ας {886 αἆ ίαπι Ῥατνα οἱ Πιπι]α 5ο ορ]οσοίαπιεηία 

αιιὈπηϊίοτθί: Τππο 68, Ἱπαπίέ, 1]θ ἆοβηππθβ, οπίπβ {ατα Ἰηβὶρηϊβ δίαᾳἹθ 

οα]εὈοττῖπια πιθ 4πΠοαπθ ΒΠΠΩΠΙΟ ἀθβίάσθτίο {πας αρη]{οπίβ 1]οχίς» οἳτ 61Ρ0 

ορ]οσίαπιθπ{ῖς ἴαπι ν]]ραδ οοσπρατῖδ Οπί Ὀοδαίαθ ἆοαπποθ: Οπίά οβί, 

ααοά πιαη!Β {πα ροείαι Αί ιο: Ατοις, Ιπααῖ. Εί οι, αἴς πο Θ1ΠΙ 

{θηβαπῃ πρίαιθ 86πΠρο οἰτοππηίοι!» Οπῖ ἴ]ο τοβροπάϊς: Νοηπ οροτίθί, πθ 

Ἰαρῖ οπγναπιῖηθ τὶροπῖς {ογθιάο Ἰακαία πιο]]οβοαί αί(μο ἀερετθαί, δί οἵτπι 

ορονιπος τί {ογάοτα ἵπ αΠαπαπι Γεταπι αρίοπία ἀἰπραπίατ, 1ΙΡΟΤΘ Ρθ6ς 

πἰπηϊθίαίθπι οοππααθ {θηβῖοπῖς απηΐβδο γἱο]θηπίίος Ιοίαδ ποπ Ῥοββίέ οπη({]. 

Νθο ποβίπ, Ἰπαπίς Ὀθαίτιβ ο8πΠΘΒ, απἰπιϊ {ο οβεπάαί, ο Ἰανθπίδ, {ατα 

Ῥαϊγα Ἠ8θο Ῥτονίβαιθ Ἰαχαίίο, απαο (1165 απ) πὶδί τοπὶβδίοπθ απαάαπι 

Ἡροτθπι Ιπίθηδοπίβ 5αᾶ6 Ιπίθτάμπ τοἰουοί ας τε]αχοί, Ιττθπίδβο γΥἰβοτθ 

Ἰοπίθβοσης νἱτπεῖς αρἰτίίαςδ, οππι πθοθββίία8 Ῥοβοίέε, οΏβεσππάατθ ποῦ Ῥο- 

(θτῖό, -- ΤΠΙο αοία ο. ρ. 9 {οτᾶστί τπά Εαθτῖο, Π, Ττὸ αο]τοῖρέ «ἔφογε 
βίας υἱφογο νοὶ Ιεπίεδοεπδ πᾶ Ῥοίάρ ἵπ ἀθιδείοεπ Ζαϊ]ο ὑπίεπδίοπίθ. Ἑ. 

ἄριίροηπθ πι, ΒΙΠΙ. 5 9 | 22. δοξαζοντα: δοξαζων Ε2 
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.ιετρίψαµεν δὲ ἐν Ἐφέσῳ μετὰ τὸ ἐλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς 
πάς ἔτη κά ἐποιήσαμεν δὲ ἐν τῇ Πάτμῳ νήσῳ ἐξόριστοι 
ἔτη εξ’, πρὸ δὲ τῆς ἐξορίας τὸ πρὶν ἐν Ἐφέσῳ ἔτη 9’, καὶ ἐν Ῥώμῃ 
ἔτή ὅ. ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης, ὅτε παρεγενόµεθα ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ 
ες Ἔφεσο», ἐτῶν ν΄, μηνῶν ἕπτά, ἐγὼ δὲ Πρόχορος ἤμην ἐτῶν 
1’, μηνῶν πέντε, ὡς εἶναι τὸν Ἰωάννην ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ ὡσεὶ 
ἐτῶν ϱὗ, μηνῶν ἕπτά. ὥς δὲ ἔγνω τὴν µετάστασιν αὐτοῦ δὲ 

αποκαλύψεως κυρίου, κυριακῆς ἡμέρας οὔσης συνῶν τοῖς αἄδελ- 

φοῖς, μετὰ τὴν φΦείαν καὶ φρικτὴν µυσταγωγίαν καὶ τὴν κλάσιν 

τοῦ ἄρτου πάντων συνηγµένων εἶπεν: ἐπειδὴ, ὦ τεκνία µου, 

ὁ χρόνος τῆς ζωῆς µου βραχὺς καὶ ὀλιγοστός ἐστιν, καὶ µέλλω 
πρὸς τὸν κὐριόν µου πορεύεσθαι, στηρίζεσθε ἐν τῇ πίστει καὶ 

ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἃ εἴδετε παρ ἐμοῦ ἐπιτελούμενα καὶ 
παρελάβετε μὴ ἐπιλαθέσθε, ἵνα καγὼ ἐν τῇ ἀναστάσει τοῦ 

κυρίου εἴπω: ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ µοι ἔδωκεν ὅ Φεός. 
µνηµονεύετε, ὅσας ὃς ἐμοῦ ἡμῖν παρέσχεν ὅὃ Φεὸς ἀντιλήψεις, 
χαρίσματα ἰαμάτων, κυβερνήσεις, γνώσεις, κοινωνίας, πίστεις, 

διδασκαλίας, δωρεὰς ἰαμάτων, καὶ γίνεσθε χρηστοὶ καὶ οἰκτίρ- 

µονες, ἀλλήλους οἰκοδομοῦντες, ἀναστρεφόμενοι ἓν πάση ἔγκρα- 
τείᾳ καὶ σεµνύτητι. ταῦτα Λέγω πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί' ἤδη πρὸς 
τὸ προκείµενόν µοι ἔργον πορεύοµαι. καὶ εἰ καὶ τῷ σώµατι 

ἀποληφθῶ αφ᾿ ὑμῶν, αλλὰ τῷ πνεύματι οὐκ ἀποληφθήσομαι. 

ἔχετε τοῦ Φεοῦ ἡμῶν τὰ ἐνέχυρα, ἔχετε τοὺς ἀρραβῶνας τῆς 

ἀγαθωσύνης αὐτοῦ, ἔχετε αὐτὸν ἓν µέσῳ ὑμῶν, πάντοτε καλῶς 

πολιτευοµένων ὑμῶν. ταῦτα καὶ πλείονα εἰπόντος αὐτοῦ, καὶ 

τοῦ Λαοῦ τοῖς δάκρυσιν τὰ ἐδάφη βρεχόντω», εἶπεν πρὸς Εὐτύχην 
τὸν καὶ Οὔηρον: τέκνον Εὐτύχη, σὲ καφίστηµι μετὰ Φεοῦ 
πρωτόθρονον καὶ ποιμένα τοῦ Λλαοῦ τούτου. βλέπε, τέκνον 

Οὔηρε. πῶς µέλλεις ποιμᾶναι τὸ ποίµνι [ον]... ..«... .. δὲ 
τῷ ῥίῳ ὄψεσθαί µε. ἡμῶν δὲ βρεχόντων τὴν γῆν τοῖς δάκρυ- 
σιν καὶ ἐπισύραντες γῆν ἐκαλύψαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ τραχήλου. 

καὶ πάλιν εἶπεν πρὸς ἡμᾶς' ἐνέγκαντες ὀφόνην καλύψατε τὸ 

πρόσωπόν µου, καὶ ἐπισύραντες γὴν τὴν ἐμὴν µητέρα καλύψατέ 
µε. καὶ ἐνέγκαντες ὀφόνην ἐσκεπάσαμεν τὸ πρόσωπο» αὐτοῦ.... 

6. γηρα: γειρη Ρ3 | 19. ειδετε: τδεται 3 | 18. χρηστοι: χριστοι 3 | 

20. ηδη: ειδη 2 | 3232. απολειφθω -- απολειφθησοµαι 32 | 29. αραβωνας 

Ρ2| 94. αγαβοσυνης 3 | 925. ταυτα χαι: και ταυτα Ρ1 | 36. τα: τω 3 | 

Ἐὐτύχην τον χαι: Ευτυχὴ και τον Ρ2 οἳ ]. 27 τα. Βορλοοίθς ϱ]οββατγ ος 
Ἰαίετ ἄτεε]ς Ρ. 85 | 29. ποιµνιε: 8ο βοἩ]ίεβαί {οἱ. 82 γετθ. Ώα88 2ΥηΙβεπθη 

{οἱ. 82 α. 85 εἵπ Β]αΐί {ο]μ]α, Ὀεπιετ[ςέο βεἶον ΤΗΙϊο Ασία ΤἩοπιαε Ρτοῖ]. ΧΧΧ 
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εἰρηκώς' τὸ τελευταῖον κραταιῶς ἀσπάσασθέ µε, ὅτι οὐκέτι 
ὄψεσθέ µε ἓν τῷδε τῷ βίῳ. καὶ μετὰ τὸ ἀσπάσασθαι αὐτὸν 

. -- τη . .] /΄ .. 3 , ε] ΄ καὶ κλαῦσαι ἱκανῶς, ἐπισύραντες γῆν ἐκαλύψαμεν αὐτόν, καὶ 
ς! ὼ , νο αν - 9 ο τα 3) 9 ᾱ ν 

οὕτως ἀπεκρύβη ἂἄφ ἡμῶν, καὶ οὐκέτι εἴδομεν αὐτόν. οἱ δὲ 

ἀδελφοὺ ἀκούσαντες ἔκλαυσαν πικρῶς. καὶ τῇ αὔριον ἔξελ- 

Φόντες πάντες μετὰ Λιτῆς ραι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἓν τῇ µεγάλῃ 
ἐκκλησίᾳ ὅπως κατατεθῇ, ἀνοίξαντες τὸ ὄρυγμα οὐδὲν εὕρομεν, 

καὶ µνησθέντες τοῦ Χριστοῦ εἰρηκότος πρὸς Πέτρον:' ,,ἑὰν 
ο ο / ϱ/ .. Ν ές ς 

αὐτὸν Φέλω μµένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; ὑπεστρέψαμεν 

ἓν τῇ πόλει δοξάζοντες πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, ᾧ 

ᾗ δόξα καὶ τὸ κράτος νῦν καὶ αεὶ καὶ εἲς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ἁμήν. 

1. ειρηκως: 9Ἠπο ]μἼο]κο νοτπει ΕΡ2 | 6. λιτης: λητης Ρ2, 80 1686 Ισ] 

ἀθι]ίοι: Τδομποεπάοτ{ οορϊτίο τπά ποθγίο αἱ απγοιβδίαπά]ο] γη της. 

Ὀεῦου λιτη 8 Ώποβηρο 817. 
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Ναομτίσιίδηι ππά Ἠτιεϊϊα ἀετ Λίο νο Τεποπ 

ππά αοἷηπ οτι, 

Ι. Επβδοερῖας (, ϱ. ΠΠ, 5) Ὀοφομτοϊθί Ίπι θρεηβαίΣ 80- 

ποΏ] σα ἆεπ ππυοάϊησέ Καποπῖδοπενπ Βε]μτ]ζίεη ἀοδ Ν. ΤοβίαπιεηίΒ 

(ὁμολογούμενα, ἀνωμολογημένα, ἐνδιάθηκα), αἲξδ αποῖἈ τα ἀεπ 
πι γοη οἴπίσει ΚΙτοπεπ παπά ΒομγίβκίεΙ]ετη εΏεπβδο οἆετ ἄππ]ίο] 

βοβεμᾶίσίοη Ῥομτίεη (ἀντιλεγόμενα) εἶπο ἀτίάο Ό]αδεε πιί 

(οἸροπάει Ἰοτίεπ: τὰς ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αἱρε- 

τικῶν προφεροµένας, ἤτοι ὥς Πέτρου καὶ Θωμᾶ καὶ ἨΜατθία 

ἢ καί τινων παρὰ τούτους ἄλλων εὐαγγέλια περιεχούσας, ἢ ὥς 

᾿4νδρέου καὶ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων αποστόλων πράξεις, ὧν 
οὐδὲν οὐδαμῶς ἐν συγγράµµατι τῶν κατὰ διαδοχὰς ἐκκλησιαστι- 
κῶν τις ἀνὴρ εἰς µνήµην ἀγαγεῖν ἠξίωσεν. πόρρω δέ που καὶ 

ὁ τῆς φράσεως παρὰ τὸ ἦφος τὸ ἀποστολικὸν ἐναλάττει χαρακ- 

τήρ, ἤ τε γνώµη καὶ ἡ τῶν ἓν αὐτοῖς φεροµένων προαίρεσις 

πλεῖστον ὅσον τῆς ἀληθοῦς ὀρφοδοξίας ἀπῴδουσα, ὅτι δὴ αἱρε- 

τικῶν ἀνδρῶν αναπλάσματα τυγχάνει σαφῶς παρίστησι», ὅψεν 

οὐδὲ ἐν νόθοις αὐτὰ κατατακτέον, ἀλλ ὡς ἄτοπα πάντη καὶ 
δυσσεβῆ παραιτητέον. 

Η. 1. Ερϊρπαπίας Ἠαοτ. ἆτ, 1 (κατὰ Ἐγκρατιτῶν): κέχρην- 

ται δὲ γραφαῖς πρωτοτύπως ταῖς Λεγομέναις ᾿4νδρέου καὶ 

1. “Όιο Ετῆπάς, -απδ πε]οποη ἀῑε Ἠϊθτ σαδαπιππθηροβίε]]ίεη Απραῦαη, 

απο ἀε]επίσεῃπ, πε]οῖε ἆεπ Ναπθη ἆεπ ]εποῖαθ πῖοΏίε επί]λα]ίθη οὕες 

πὶοΏέ απ ε]θατ νου οαἴπειπι ππίος βοῖποπι ἈΧαπιεπ γετυτεϊείεη Βποῖι 

βρει, απ{ ἀἱο Αροβίε]σεβεβῖοπίευ ππᾶ ΙπβὈεβοπάτε ἀῑα «οἸδηπεβασίεῃ 

465 Ιεποεῖαπς σα Ῥεχίεμεῃπ αἶπᾶ, πετάεη ἵπ ἀετ Εἰπ]εϊταπρ ἀατρειερί | 

8. η τος ως πας οοᾱ. Α (Ρατίβ. 1401) Ὑαἶθβ., αποἨ πιεΏτετεη Ἠδβ. Ὀοαί 

1πππποτ: » ἀῑο απάρτη | 9. πραξεις Α αἱ. 1 πππιθς, ἆθβδεπ Ἐτῖι. Νοίο 

τα διαδοχας Ἠϊεπετ σα ϱεβμῦτεν βε]εῖηέ: τας Χ ἀῑε απάετῃ | 14. απαδουσα 

Α Ἐιβπιβ ππά ἀῑε ΜεμιπαΠ] ἆθτ Ἡββ.: αποδεουσα απᾶετο { 18. ΜΙ Ὅπ- 
τοσΒί πγο]έο ΕαὈτίοῖας (οοᾱ. ρβειά. Ν. Τί ΠΠ, 765, εᾱ. 2) απο ἵπ Ερίριαη. 
Ἠαετ. 90, 25 αἶπε Βριτ του αροκτγρΗῖκεπειπ οολαπηθβασίεν ππᾶά Ζπατ 
εὈ]οπίεῖβεπεν Ότδρταπρς Επάθη, πορθβευ ΤΗο (Οβίετρτορταπηπα, Έταρπι, 
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Ἰωάννου πράξεσι καὶ Θωμᾶ καὶ αποκρύφοις τισὶ καὶ οἷς βού- 
λονται Λύγοις τῆς παλαιᾶς διαφήκης. Οἱ. Ἠαεν. 4ὔ, 4 (κατὰ 

Σευηριανῶν); 61, 1 (κατὰ ᾽ποστολικῶν): καὶ οἱ μὲν Καθαροὶ 

ταῖς ῥηταῖς µόνον γραφαῖς κέχρηνται, οὗτοι δὲ ταῖς Λλεγομέναις 
πράξεσιν “4νδρέου τε καὶ Θωμᾶ τὸ πλεῖστον ἐπερείδονται, 

παντάπασιν ἀλλότριοι τοῦ κανόνος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὑπάρ- 

χοντὲς. -- Ἰ186υ. 09, 9 (κατὰ Ώριγενιανῶν τῶν πρώτων τῶν καὶ 

αἰσχρῶν): κέχρηνται δὲ, ὡς ἔφην, διαφόροις γραφαῖς παλαιᾶς 

καὺ νέας διαΦήκης καὶ ἀποκρύφοις τισὶ, μάλιστα ταῖς Λεγο- 
µέναις πράξεσιν ᾿4νδρέου καὶ τῶν ἄλλων. 

ὀ, 1π Βεῖποι απδ/ μτ]ο]ονπ Ετοτίοταηρ ἄθοι ἀἱο Ετρᾶπσαπρ 

4ει Αγπορθβο]ιοπ Εγαπρε]ίεπ ἆπτοι ἀαάφ Ἰομαπποαῖδομο βαρί Ερὶ- 

Ῥλαπίας (Ἠαοτ. 51, 6 Ῥείαν. 42: ο: Οεμίεν 1, 2, 66: Ὠϊπάοιί 

Π, 456): ἩΜατθαίου μὲν γὰρ κεκηρυχότος τὸν ΧἈριστὸν γεννη- 

Φέντα καὶ ἐκ πνεύματος ἁγίου συλληφθέντα, ἓκ σπέρματος 
4αβὶὸδ καὶ ᾽4βραὰμ κατὰ σάρκα οἰκονομηθέντα, πλάνη τισὶ 

γεγένηται τοῖς μὴ νενοηκόσιν --- οὐ τοῦ εὐαγγελίου αἴτίου ὄντος 

αυτοῖς εἰς τὸ πλανηφῆναι, ἀλλὰ τῆς αὐτῶν διανοίας πεπλανη- 
µένης -- εἴς παράστασιν τῆς περὶ τῶν αὐτῶν πληροφορίας τὰ 

ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου κακῇ ὑπονοίᾳ ἐπινενοημένα. Ἔνωεν γὰρ 

αοίπππι Β. ζοαδηπί8, α Τοποῖο ΟΠαπίπο οοηβοΠρίοταπ, Ἠα]ο 1847 Ρ. 4) 

πϊοπί οπίβολἰοάθη ϱοπαρ δἰοι οτ]κἅτί Ὀοετ Αιικάτασο]ς ἀ4ε5δ Ἐρίρπαπίπα, 

ἀϊο Ερ]οπϊίθν 28Π]έθη αιιο] ἆθπ Ναπιθη ἆομαηπθα της απ! (ἐγκαταλέγουσιν) 

ππίθι ἆθπ Ναπιοη οι Αροβία], ππίο; ἄτοῃ Ναπιεπ αἷθ Ῥϊσομαι οτά]ο]ίοῦ 
Ἰαῦθη, ρτ]ομί ἀπτομαια άαροροη, ἆαββ βίο οἶπ ἨΒιιοῃἨ Ώθβαββ6Π, ΥΘΙΟΙΙΘΒ 
βροοϊθ]] ἆθπ 6ομαππθς παπι ὙουΕ. οἆδι ας πι 6οροηβίαπᾶ Ἠαίζο, Ἰἄτο 
οἵη αροβίο]ροβοΠἰο[θ]]ο]θς Ἰατ]ς ρεπιθίηί, Ίγα8 ηαοἩ γἶθΙθπ΄ Απα]οβίεη 80 

πηρθπαα απδροάτίϊοἷκέ δοίπ ΚΟπηίθ, 5ο πᾶτο παν απ ἀα8δ Ἰασχ, 90, 16 οἵ- 
πᾶληίθο σα ἀθηκοιῃ ιπά απδ πηβτοι ΦίθΙΙο πια θηπίΠΘΠπΠΙΘΏη, ἀἆαββδ ἁατίῃ απο] 

οἨαηποβ ου Ἁμπό πνοτάση αοῖ, παβδ βἷοὮ {αἰ]ο]ι νοη βθ]ῦβί νουβίε]ί (οί, 

ΟἼσπι, τθεορη. 1, 67). Ἡαπάσ]έ 65 δἱοἩ αΌθι, πο ἆθι Ααδάνιο]ς σηᾶσ]ιαί 

Ῥθβαρί, Ἱπι ἨΒϊσμος, Ἰε]ο]θ Υοη ΑΡροβίοϊπ ρεδομτίθῦθη βαῖπ ΒΟΙΙ6Π, 80 

Καηπ πα Ίεπθ οὈ]οπίθίβο]ο ΕναπραΠαπη ροιπθίπε βαῖπ, ἵπ Ὑθ]οποπ ἀἱθ 

49 Αγροβίο] ἀ4αδ η τ ἆοιτ Βιζᾶμ]οι βἶπά, απᾶ ὅσβαφ βε]οδί ἵπ ἆοτ Αι- 

ἸἈλ]απρ ἆετ νοηπ ἴππι ον Ἀπ]ίοη Αροβίαὶ ἆθπ ἆο]αππθβ ππθιδί πεπηΐ 

(Ίαουγ. 90, 18 οξ Ἠϊροεπίο]ά, Ἀον. Έ. οχίτα οΆποι. ΙΥ, 98. 95). Αι 

4ἴθβθη κατάλογος Ὀ]οἷκέ Ἡρίρ]μαπίαϐ απ ἆαν αρδίθτεπ ΒίθιΙο πιτίοἷς, Παί 

αἱδο Ἀθοι]μαπρί ἆοτί νου αἰθπι, Ὕγθηη πἰολέ αιβδοἩ]]θββ]οῖ, Ίεπθς ευαἸφθ- 

[ζπι ἑπωία ἄμοδβεοίπι αροδἰοῖος Ίπι βΙπη | ΊΤ.ου του ευαγγελιου ατλ.: 

ἀπτολ Αιιαβκιηπς ἀἶθβος Φαίπος αἱβ Ῥαγοηπίμοκο (06Π]ες) 18δέ (αἰ]ίοῖι ἆθι 

Βαἱσ ποο]ι πὶοΠέ Ἰκίατ, ππᾶ πγαἈτβοποίπ]οἩ θίπγας απιββο[α]Ιθη (Ῥοίανίαβ) | 

20. κακη . . Επινενοηµενα: οοᾱ. Ύ6Η. καλη . « νενοηµενα 
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ε.α ὠφωσκήκι ο ο : . ή να ως 

οι περὲ Χάρνθον καὶ Ἐβίωνα ψιλὸν τὸν λαο κατέσχον 
καὶ Μήρινθον καὶ Κλεόβιον εἴτ οὖν Κλεύβουλον καὶ Κλαύδιον 

καὶ «{ημᾶν καὶ Ἑρμογένην, τοὺς ἀγαπήσαντας τὸν ἐνταῦθα 
αἰῶνα καὶ καταλείψαντας τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. ἀντιλέγοντες 
γὰρ τοῖς τοῦ κυρίου μαθηταῖς κατ ἐκεῖνο καιροῦ, ἀπὸ τῆς ὃ 
κατὰ τὸν “4βραὰμ καὶ «4{αβὶδ γενεαλογίας τὴν αὐτῶν ἄνοιαν 
παριστᾶν ἐπειρῶντο, οὐ καλῶς μὲν οἰόμενοι, πλὴν ἐντεῦόεν 
τὴν πρόφασι» Φηρώμενοι. ἀντελέγοντο γὰρ πολλάκις ὑπὸ τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου καὶ τῶν ἀμφ αὐτόν, «4{ευκίου καὶ ἄλλων πολ- 
λῶν. παρατρίψασα δὲ ἑαυτῆς τὸ µετώπιον ἡ ἀναισχυντία 

ἑαυτῇ κακὰ ἐπισπάσασθαι ἐφιλοτιμήσατο. 
ΠΠ. Τοῦ ἁγίου ᾽άμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου περὶ τῶν 

ψευδεπιγράφων τῶν παρὰ αἱρετικοῖς, οὗ ἤἡ ἀρχή: »,4ΐκαιον δὲ 
ἠγησάμεθα πᾶσαν αὐτῶν γυμνῶσαι τὴν ἀσέβειαν καὶ δημο- 

σιεῦσαι αὐτῶν τὴν πλάνην, ἐπειδὴ καὶ βιβλία τινὰ προβάλλον- 

ται ἐπιγραφὰς ἔχοντα τῶν ἀποστόλων, δι ὧν ἁπλουστέρους 

ἐξαπατῶσε-'. καὶ µετ ολίγα" ,4{είξομεν γὰρ τὰ βιβλία ταῦτα, 

ἃ προφέρουσιν ἡμῖν οἳ ἀποστάται τῆς ἐκκλησίας, οὐχὶ τῶν 
ἀποστόλων πράξεις, ἀλλὰ δαιμόνων συγγράµµατα”.. καὶ µε 

ἕτερα' .,Ταῦτα μὲν ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης οὐκ ἂν εἶπεν, ὅ 

γράψας ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ὅτι ὃ κύριος ἀπὺ τοῦ σταυροῦ Λέγει᾽ 

ἰδοὺ ὃ υἱός σου, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης λαβεῖν τὸν 
ἅγιον Ἰωάννην τὴν ἸΜαρίαν εἰς τὰ ἴδια. πῶς ἐνταῦθα λέγει 

μὴ παρεῖναε; ἀλλ οὐδὲν ξένον' ὥσπερ γὰρ ὁ κύριος ἀλήθειά 

10 

15 

ἐστιν, οὕτως ὁ διάβολος ψεύστης τυγχάνει. ἐκεῖνος γὰρ ψεύστης 25 

1. τον: αυτον Ὠϊπᾶοτέ πας] επ. | 5. κυριου: Ἄριστου Ὠϊπᾶ. πας] 
γεπ. | Τ. ου καλως: ουχ αγνως Ύεῃ. | 9. αυτον ΟεἩ]ες, Ὠϊπά. πας]ι γε.: 

αυτων απᾶστθ | «4ευκχιου: «4ουχιου Ὠϊπὰ. οὗπο Ἠοομετάρανς | 10. µε- 

τωπιον: µετωπον Ὠϊπᾶ. πας] Ὑεπ. ! 11. ἑαυτῇ (6εβεΏτ. ἑαυτὴ) αχ. επισ- 
πασασθαι: τα εαυτης κ. επισπασθαι Ὠϊπά. πας] Ὑεη. { 19. Βαπιπις 4ες 

εῦετβολτί{ε απ ἆἄεπ Αείΐοπ ἄειτ 2. Νϊοβηίεεπεη Ἀγποᾶε γ. ὅ. Τ81, 5. Βήσαηᾳ, 
επίποππεη (Αοία Οοπεῖ. εᾱ. Ἡατάπίπας ΙΥ, 902 ο. Μαπαῖ ΧΗΠΙ., 116) | 

1Τ---19. και μετ ολιγα -- συγγραµµατα [6η] ἵπ ἄετ Ὀευετεείσαπς ἆἀε9 
Απαίαείας, Ππάεί αἶεῖ ἄαρερεν απβδετ ἴπι ᾳεἀτποξίεπ ρτῖεοῃ. Τεχί ἵη 
ἄοι ας εἴπετ απάετεη ρτϊεεβῖβοπειπ Η8. απρε[ετβρίεπ Ἰαξ. εδεεείσαις 

4ες ΕγΌοτίας Ι,οηροβας οί Ἠατάσῖη Ἱ. Ἱ. 668; Μαπαῖ Ἱ. Ἱ. 640. Β. ἴδες 
ἀϊθβο Ψετεῖοη Ἡατάπίη Ἰ. 1. ρ. 529. 590 ππᾶ ΤηΠο ἴπι Οβίετρτορταπππῃ γοη 

1847 ρ. 15 | 25. Απιρηιοσμίας Ὀεχίοηί ἷοῦ απί ἀἱς Βίε]Ιε ἀες ππίεπ ποῖ- - 

βοίλμεῖτενπ Έταρτι. ΠΠ, πο ἄεπι ᾖοϊαππες σαχ Ζεῖ ἄει Ἐτευσίρπηυρ σεδα 
ἀϊεβειτ ἵπ εἴπες Ἠῦμ]αο ειφεμεῖηπί { Άλεγεε, 50ο αποἩ Απαςί.: ἀἰσίένγ Τνοή- 
Ρο]ῖας 
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ἐστὺ καὶ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ὅταν ΛαΛῇ τὸ ψεῦδος, ἓκ τῶν ἰδίων 
Λλαλεῖ. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ψεύδους'.. 

1’. Ῥηπαβίου Βν]χίοπβίβ 4ο Ἰαςυ. ο. 86: Βοηρίατας 

απίθτη αΏβοοπάϊίαο 1 οδί αροαγρµα, οἰδί Ἱορί ἀοροπί ΠΙΟΓΙΠΗ 

ὃ ϱα1βα α. Ῥοχ{οσίβ, ποῦ αὐ οπιπίραβ ἀεροπί, ααπἷα πο ἹπίοΙΙροπίθΒ 

πηπ]ία αἀά]άεταπί εἰ {π]εταπί 4παο γο]αεταπί Πασγοοί. Ἠαβροπί 

Μαπ]ολμαςί αΡοοιγΡρμα Ῥεαί Απάτεαο αροβίο], Ἰὰ οδί ασίαβ αποβ 

{6ο γοπίθπς ἆο Ῥοπίο ἵπ Εταθοίαπι, 4198 οοπβογρβοταΏ{ (ππο 

ἀϊβοίρι]ϊ βεαποπίο Ῥοαίαπι αροβίο]απι; ππάο οἱ Παρεπί Μαπίσ]ιασϊ 

10 οἱ αἰ {4168 Απάτεαο Ὀθαίϊ οἱ οαηπῖ αοίι5 εναηρε]ρίαο Ώθαίί 

46 

20 

οἱ Ῥοΐτ αἰπι]ίογ αροβίο] οί Ραπ] Ῥατίογ αροδίοΙ, ἵπ απἴραβ 

απῖα βίρτπα, {εοεταηπί πιαρηα εί ρτοβϊρία, τί Ῥεοπάθβ δἱ «αΠ6Β οἱ 

Ὀρρίϊααο Ἰοᾳπεγεηίαν οί]απι, δεί απίπιας Ἰοπιίπαπα {αἱεβ γε]πί οςΏ τη 

εί ρεοπάππι βπ]ῖ]ος Ἱππραίαγεταηπί 6956 Ἰαρτοίϊοῖ ρετα]Π. 

Υ. Ῥαρσἴαππβ Βατος]οποαηπβίβ ἵπ ερ. Π1, 2 οοπίτα Νο- 

γαΠἱ4ΠΟΒ (6α]]απάϊ 101. ΥΠ, υπ): Εί ρπναπι Πἱ ρ]απις π]- 

ἰαπίατ αποίονΙθαΒ; παπι Ῥπίο οἱ 6ταεσιςδ Βιαδίας ἵρβοταπι οβί; 

Τπεοάοίαβ ᾳποαᾳπθ δἱ Ῥναχσθεαβ Υοβίτο αἱἰᾳιπαπάο ἀοσποτο, 1ρ8ὶ 

ΠΠ ῬΗτγ6ος ποβΙΠΙοΓΘΒ, ααὶ 8ο αΠΙΠΙΔίΟΒ πιοηΠππί{αί α Ἰαποίο, 86 

Ἱηδίαίος α Ῥτουπ]ο ρ]οτίαπία, 

γΙ. Πϊαοτοηπγπιας 1. Οοππι, 1π Μα(ίπ. Ῥταεί, δαρί οι "λες 

4. ἀἄεῦεπέ η8ο] Α, ἆοιτ οἰησίρεη νοτπαπάθπεηπ Ἠδ.: ΟεΠ]ετ παο]ι ἄθπ 
{Ἡλθτοη ΑπβζΡρ. Χ Ἰορί | 5. φωία Α Ἐαυτίο. Ο6Π]ετ: φιῦ απἆοτ | 6. Ἠα- 

Ὀεπέ Ο6Π]6τ: παπι ἀἱθ απάθιη | 10. εί αἰ: ἆαπνοι Ἱπιθιραηρίτί Ο6Ἠ]ος 
{αἸδοι. νυγαητβδο]δίπ]οἩ ρε]ιοτί απο]λ {αῖες πϊοπί πα ἆθπι {ο]φεπάθη ασίμς 

Βοπάθτη σι αἰδ ᾱ. Ἱ. απἆθτο ἀετατίρο Ἠδτείϊκοι πο π. Β. 4ἱο Ῥηϊβοϊ]- 
Παπίβίοη | 18. αἱ: εο 0ο] Οοπ]εοίατ | 241. Ηϊετοπ. οΡΡ. θᾱ. Υαἰ]ατβί 

(Ωπατίααςρ. ν. 1769) νο]. ΥΠ, 5 βα. οϐ, ο νὶν. 1. 9 (πο. ΠΠ, 848: ο. 

Ἠετάῖηρ Ρ. 14: «ο]αππες αροδίοῖως ... πουϊβδδίπιο οπιπύιπι δογέρεϊέ ευαπ- 

οεϊύιπ, γοφαέις αὉ Αδίαο ορἰκοορἰδ, αἄθεγδιδ (εγύπί]πι αἴίοδφιμε Ἰναεγε- 

ουν εἰ. πιασῖπιο ἴμπο Πὐἰοπύαγωπι ἄοθπια «οηδιγφεπδ, οιί αδδεγιιέ 

ΟἸιγίδέιωπι απίε ἸΜαγίαπι πιο Γιἱ9ςο) οἳ. Οαποπ Μιταῦ. 1. 9 --- 16: (Οεπι, 

Α]οχ. Πγροίγρ. Ῥοί Ἐτβδ. Ἡ. ο. Ψ], 14, 7: Υιοίοτιπὶ Ῥοίαθδοη Αβο]λο]α Ἱπ 

αροσα]. (6α]απᾶϊ, ΒΙΡ]. Ῥ. οᾱ. 1, Ὑεπεί. 1788, ΙΥ, 59: οι εππι εὔθεηέ 

γαἰοπέύπις, Ολεγύπέις οἱ Πηὐίοπι εἰ οεἰενὲ [1] «ε]ιοῖαε δαίαπαε αἰ[ιιδί ϱ6Υ 

ογΌεπι, οοπυσπεγιπέ αἄ ἐῑἴιπι ἄο πι ῥγουϊποὐἰ οΊΊπΕΡ ερἰεοορέ εἰ 

οοπιρω[εγιπέ θιώι, ιά ὁέ ἑρδο ἐεδίπιοπάέωπι οοπδογἰθεγεί ο. ἀἱθ απἆςτθ Ἐο- 

οθηβίοη ἀἱθβ6β Οοπηπιθπίαις ΕΒΙΡ1. Μαχίπια ΤΠ, 4185 Ο): 8. {εγπου ἆεπ ππίθη 

οχοθιρϊτίθη αἀριβήπίβοποη οἆθι Ῥβοιάοααραβπίβεπεν Ττασίαϊ (Μαϊ, Νουνα 

Ῥ. ΕΒΙΡΙ. 1, 1, 981) ιπᾶά ἆεπ νον Ααραδίηπς Τγασίαίεηυ ζαπι Ἐν. 5οἩ. ϱο- 

ἀταο]κίθη Ῥτο]ορ (οᾱ. Ὑοπ. ΤΙ νο. ΙΥ ρ. 98δ2: {πίενγ ἶρδον αιίεπι ευα- 

οεἴίογωπι δογἱρίὀγεδ «ο]ναππιε πιεί ὧι ἀοίπογωπι η δέεγίοΥ ΤΙ ϱγοΓι- 



οκηπθο: Ὀήπιπα /οβηπος αροκίο]αβ οί ογαηρο]ἰδία, ᾳποπι ὀοδι9 
αππανῖέ ρ]ατίπιαπη, απὶ καρτα Ροσίας ἀοπιϊπί τουππιῦεης ραὶβαίπια 
ἀοοίτίπαταπη Βποπία ροίανίέ, οἱ απὶ φοἶπ5 ἆς ογαος πιεταῖέ απᾶΐτο 

"Έθσρ πιαίοτ πα”. 8 οππι θ98οἱ ἵη Αείΐα οί ἰαπι ίππο Ἠαθγεί]- 

εοταπι εεπηῖπα ρα]π]αγεπί, Οατϊπη, Εδίοπίς οί οπείετοταπα απὶ 5 

περαπί ΟἨτὶκίππι ἵη οπτηθ γεπῖβδα, (105 εί 1ρ8ο ἵηπ ερὶεῖοία 5πα 

Απιϊομσιίος νουαί οἱ αρορίο]ας Ῥαπ]ας {τοφπεπίοτ ΡετοπΗί, εοβείῖΒ 

εδί αἲ οπιπίθας Ῥασπο ἴππο Αβίας ερἰφεορίφ.δί πππ]έαταπι θεσ]ε- 

βἰατατη Ἱεραίϊοπίῦας 4ο ἀῑνὶπϊέαίο βα]γαίοτῖς α]ῖας αοτίνοτο οί αἆ 

Ίρειπα, τί ία ἀῑσαπι, ἀαὶ γετῦαπι ποῦ ἴαπι απἀασϊ απαπι Γα]]οί 40 

(επιεγϊαίο Ῥτοτίπηρετε: πί εοε]οβῖαφίῖοα πατταί Ἠϊδέοτία, 

εσπι α [ταίρι οορετοίατ, πέ αοτῖοτοί, Ἱα Γ{ασίπταπι 9ο ΤΕΒΡΟΠ- 

ἀΐκκε, ϱἱ Ιπάϊσίο Ιεϊππίο ἵπ 6ΟΠΙΠΠΠεΕ ΟΠΙΠ6Β ἀἆεππῃ ἀερτεσατεπίας, 
απο εχρ]είο τε]εναίῖοπο φαίπταίας ἵπ Ι]πά Ρτοοεπήπτη οδε]ο γε- 

π]εης οτασίανΊέ: Τη Ῥτίποϊρίο οταί γοετραπι οἱο. 15 

2. Όοπιπι. ἵπ Μαέ. Ἱ. ΠΠ (πο]. ΥΠ, 605 εᾳ.) τα ο. 20, 20: 

ΟΩπαοτίίας, αποπιοάο οα[ῖοεπι πιατγτ! ΠΠ Ζερεᾶφεῖ, ᾖαοοῦτβ 

νιἀεβοεί εἰ «ᾖοχππες Ὠϊρετίπί, οππ αοτρίπτα παττεί «αοοβαπῃ 

ἰαπίαπι αροβίο]απι αἲ Ἠετοάε οαρῖέο ἐταποβίππι, Ζ08ΏΠ65 απίθη 
Ῥτορτία πιοτίο γϊίαπι Ππίθτ. Φεὰ αἱ Ιεσαπιπς εσοο]ορίαφίέῖσας 20 

αξαίε, φιά α ἔεπιρογε ἀοπιίπίσαε αἄεεεησίοπίς Ῥεγ αππος δεπαφἰπία φιέπ- 

σμε υεγύιι 4εί αὔσφιε αἀπεπίεμῖο εεγίθεπᾶἰί δφιε αἲ εξίπια Ὠοπεέίαπί 
Φγαεάϊεανίέ ἔεπιροτα. δεᾷ οεσίδο Ιλοπιδαπο, ει ρεγπηξεπέε Άεγυα ἄε 

επκἠίο τεαίδεεί Ερ]εσιωα, εοπιρµῖεις αὖ ερὶεεορἰς Αείαε ἄε εοαείεγµα- 

Ραϊτί ἀἰνύηίέαίε Ολιγίεί δεγὲρ»ῖέ αἄνεγεις Ἰαεγεξεος, φιέ εο αὐθεπίε ἐγγι- 

Ρεγαπέ ἴπ εἶμο εεε[εκίαδ. αι Ολγίκέμπι αιέε ἸΜαγίαπι Γιεςδε πεφαθαπὲ). 

Ὁ, απο ἀαδ ἘΒπε] ἀεβ 8οβεπ. Ἰαῖά. Ηιερα]. 4ο νῖία εἰ οὈίζα πἰτίαδᾳπθ 

Τ. Βαπείοταπι (Μοπαπι. Ῥαΐτ. Οτιοᾶοχορτ. Βαρί]. 1569, 2. ΤΠεΙ Ρ. 598). 

ππᾶ ἀ4επ ἁαπῖς {αδί Ἰάρηβκελεν Ῥτο]ος ἵπ ΒΙΟΙ. Οαβϊπεηεῖς ΠΠ, 2, 38: 

Γετπετ Ετίπιας. οοππη. ἵπ αροσα]. Ηὸ. 1 Ῥτουσπι. (Μασίτια Ε. ΒΙ0Ι. Χ, 288). 

Ῥια Ὑοττεάε σα ἀ4επ νίετ Ἐνν. ἴπι «οᾱ. Απιαμηις εᾱ. Ἠϊβεμεπάοτί Ρ. 8βᾳ. 

ἴδέε Ι4επείβο]ι πες ἄετ οΏεη οχεετρίτίεηυ γοττεᾶε ἄεβ Ηίετοτ. παπῃ Μαθ]ιᾶτ8- 
οοπιπθηίατ πηῖξ πεπίρεη Ὑατίαπίεη, Β. αποἩ ἆεπ Ῥτοῖος σα εἶπει Οαίεπε ας 

465 Οἰαπάῖαπς τοπ Τατίη Ὀεῖ Μαϊ, Χονα Ῥ. ΒΙοι. 1, 505 { 5. ριιατεπέ το 

γαἩ.: ρι]αςθεπέ Αποϊαι. | Ηενίοπίε Απιας | 11. μὲ Απιϊαί. π. 2 εοᾶᾱ. ἃ 

Ῥα]αεπὶ Ὀεί ΤαἨ.: εί Υαἱ]., επᾶε εί ἁπάςθτο οοἆᾱ. ππᾶ ἄμετε ο. | 12.5ε 

γαἩ : |» Απις | 19. ἄεργτεεατεπέωγ Απι. π. οοᾶᾶ. Ὀεῖ ὙαἨ.: ῥγεεατεπέαγ 

γα. | 20. ο. Τετία]]. 4 Ρταθβετ. 56, {ετπες ἄεπ ππίεη οχοετρῖτίεη Ττας- 

ἴαί ο Απραδεῖτπ (Μαϊ Νογνα Ρ. ΒΙΟΙ. 1, 1, 919): Αὐάϊας, Ἠςί. αρ. Ἡ, 2 

(Εαὐσῖο. 0οἆ. ϱ. Ν Τ. ἩΠ, 594: . . ῥγοευπεαῖ ἔπδείέ ει οεῖιά γεδεῖῖεπι 

ἴπ ἀοῖίο γεγυεπές οἷεί ππεγφὶ, φιέ εαέπι ιέ εοπάεείις ἴπ αεπεο εδ, υεϊιξὲ 
αὐλήεία, απσξις ποπ αἀιδέμε ἄε Όαδε επ); ἀῑε Ετφεϊίεταηπρ ἀε5 Μεἰέις 

(πι Ώταςκ 4ε5 Εἰοτεπβπίας, πΙεάετ]ο]έ Ὀ6ῖ ἘΕαὐτῖο, ΠΠ, 606 {αι]έ ἀἱεβ), 

ῷ 
κ 
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Ιἰβίοτῖας, ἵπ απρας {σγίατ, αποᾷ οἱ ἴρβο Ρτορίοι πιατίγτππι 

Βἰ{ παίδθις ἵπ {οτνοηίίς οἱθῖί ἀο]απι, οἱ Ἰπάο αἆ βαβαϊριεπᾶαπη ϱ0- 

τοηαβΊη ΟΠτ]βἱ αἰῃ]οία ρτοσθββοέ, βίαίπιαπο τειεραίας ἵη Ῥα{ΠπιΟβΒ 

Ἱπαπ]ατη αἶί, γιἀδρίπιαβ πιατγτίο αΠΙΠΙΠΠΙ ΠΟΠ ἀθ[αίββο οἱ Ώἱρίββο 
οα]ίοσπι ϱοΠ/{εββΙοηΙΒ. 

ὃ. Όοπιπι. ἵηπ ἆθβ. Ἱ. ΧΥ (το. ΙΥ, 658) τα ο. 66, 4 ϱη.: 

Τα]οπα [πο οπηποβαπι, 4Πθπη ἆοβας απιανίς Ῥ]ατίπιατα, 6ΥαἨΡ6- 

Ηβίαπι ἆοαηπεπ, ϱοο]θοβίαβίϊίοαο ἱταάσπί Πϊἱδίοτῖαςρ, απὶ 

τουπριέ 6αρετ Ροοίαβ «θρα, ααἱ Ῥοίΐτο ἰατάῖας απιρα]απίο ο]αίαβ 

γἱρ]η](α{5 αἱ οποανηέ αἆ ἀοπιίπαπι, απὶ η βοογοία ἀἰνίπαρ 80 

πα [Ιγ]{α[Ιβ ΙΠΗΤΙΘΙΡΕΏΦ α18"5 αβί ἀἶοστθ, αποᾶ οπησία βαθοπ]α 

ηρβο]εραπ{: Τη Ῥηποῖρίο ογαί τετραπι είο. 

ᾱ. Αάν. φοτῖη. 1, 26 (νο. Ἡ, 218): Βοβειπιπβ απίθπι ἆ9 

Ῥοΐτο ἀΐοοτα, αποά Παρισγίξ βοοταπι 60 {6ΠΙΡΟΤΟ απο ογοᾶ]άΙέ οἱ 

πχογοπι ΊάπΙ ποπ Παθπθν, απαππ(παπι Ἱοραίαι ἵη περιόδοις εἰ 

πχοι οἶπβ οί β]α;: βθοᾷ ηπππο ποβῖβ ἆθ 68ΠΟ0ηΏΘ ΟΠΙΠΘ Ο6Υ{ΑΠΙΘΗ 

ορ... Βί {πι «04ΠΠ6Β ππΠβδ ος ἀῑκοίρα]ϊβ, απ πΙπΙπιΠΒ 

(ταδῖίαν {πἱββο Ιπίοι αροβίοΙο οἱ ᾳπαοπι Πάθος ΟἨτὶκά γἱτρῖποαπι 

τοροτογαί, γυρο Ῥοπιαπβίς εί Ἰάεο Ῥ]αΠ8 απιαίατ α 4οπιῖπο εί 

τασυπηΏΙ Απρετ Ῥθοίαβ ἆθβα...... (Νας ΑπΙΙΤΙΠΡ Υοῦ 

70]. οἱ, 221) Ἐκ απο οβίεπάἵατ νυἱτριπ]ίαίοπι πο πποτὶ πθς 8Ο0Γ468 

παρίαταπα αΏ]πθτο 9ΓΠΟΓ6 Ππιατίγτ, 5οὰ ΠΙ8Π6Υθ οσπι ΟἨτ]δίο αἱ 

ἀοιπαΙθίοηοπ οἶπς {αηβΙΠΠΙ 6886, ΠΟΠ ΠΟΤΕ... Ὀίϊ απΐἴεπι 

βοἴατη"ς 0 οαηποπι {απο {πἱ86ο Ῥίιθαπη, πιαπ][οβββίππο ἀοοεεπί 

οοο]οβίαβίίοαςο Ἡϊδίοτίαςθ, αποὰ πδαπο αἆ Τταϊαπί γ]κοτ]ῇ 

ηγθ]ο]θ βἷο] ἵπι οοᾱ. Οαβῖΐπ. 99 (ΒΙΡ]. ΟαδίἩ. ΤΠ, 2 [Ε]οτ]ερ.], Ρ. 67 π. 1) 

Ηπᾶσθί, τπᾶ ἀἱο νὶαὶ αιιβήΠχΠσπετα, Ἰγείο]ιο ἆθν οοᾶ. Οααῖη. 101 (1. Ἱ. 

Ρ. 686, απ΄ Ζηθῖ ΦίοΙΙοπ) απ ἀθικείθοπ Οί]Ιθ οἰπβδολμα]ίθί; δοάσπη ἄεπ 

Ιαἰοἰπίδοπθπ Ῥτουμοτιβ (ΒΙΡΙ. Μας. ΠΠ, 1, 69) απά Υἱοίου νονπ Οαρια ἵπ 

Βοϊποη ἘθβΡοΠΒ. οαρῖθ. (Ίτοῃ, απίπααθ 105, ο. Εεπατά, ρ. 940 Αα. οἳ Ῥαΐν, 

4Ροβί. οΡΡ. Ἱπδθιος Α1ΑΡ. ΙΙ Ρ. ΧΙΙΥΠ: ἆθππ ἀ3δ ἀἱθ ἆθπι ἀοτβίρον 

Ἐταρπιοπί ἆθ5 Ῥο]γ]κατρ {οἱροπᾶθη Ὑγοτίο {εφέ οἱ ἵπ ἀοῑίο Γεγοεπέ οἷεῖ 

ΆγΟ ποπιίπο Ογίδ Ὀεαξις «Γο]αππιε Γιέφδε ἄεπιεγδως πὶολί ἆθιπ ΕοΙγΚκα1Ρ, 

βοπάθτη ἆαπι Ὑϊοέοι αηροἹιότοη, Ἰβδὲ πἰομί ουβί Ἠῖαι σα Ὀουψοίβοι 5. Ῥαίτ, 

αρ. ΙΙ, 11 Ααπι. | 7. οἳ Ενα. ΥΙ ἀαι Τιοιοϊιβασίεη -- Τϊδοιοπά. Δοία 

αΡοβί. 4Ροοτ. Ρ. 216. Ταγίπ]. ἆθ πποπορ. 17: ὦοαππε αἰφι Οηηδὲ 

αραᾶο | 18. Ὑρι. ἀῑρ απδ Απριβί. ἰταοῦ. 124 ἵπ ὅο. τα. ἆθπῃι Β6ΗΠΙΟ 8318 

Μαϊ, Νονα Ρ. ΒΙΙ. 1, 978 απίοη πιέραίμοϊίεη ππᾶ ἆασα οἰθτίοη ΒΐθιΙ6η, 
υπᾷ οἴγα που] Ἠϊετοπ. ϱρ. αἆ Ῥηποίρίαπι (Υα]ατβὶ 1, 906) | 25. Οοππιθηῦ. 

ἵη Ὠαπίοὶ 9 (Υαἱ]ατδί Ὑ, 690) Ππάοί οι ΑθΙπ]ομθς, αΌοτ πι ἵπ δἴπθπι 

Ῥοίοταί αι Ἐπδεῦ. οο]. ρτορΏθῦ. ΤΠ, 26 (ο. (αἱβίοτᾶ Ῥ. 164). Ε8 βἰπᾷ 



Ἱπροπίππη, 1 οδὲ Ῥοδέ Ῥαβδίοποπι ἀοπιϊηί βοχαροδίπιο οοίαγΟ 8ΠΠΟ 
ἀονπαϊστῖέ, ᾳποᾷ οὲ πος ἵπ Ἰῦτο ἆς Πακίῖρας ντ Ὀτογίέοτ Ῥετ- 
αἰτ]ηχίπιας ... Εείοτί απίεπι Τοτίπ]ίαπας, αποᾷ α Ἀετοπα 

πηῖβδης ἵπ [ογγοπεῖς οἷοῖ ἀοβαπι ρατίος οί γερείῖοτ εχἰγετῖέ απαπῃ 

[ Ἱπίταγοτίε . . . ἆ98ΠΠΘΦ Υθτο ποδίοτ απαδί αρπί]α αἆ 8αρετηα ὅ 
Ἶ γοἰαέ οἱ αἆ ἵρεαπι Ῥαΐτεπι Ῥετνοπίέ ἀἶοεπδ οἶπ Ρηποῖρίο εταί 

γοτραπι” οἷο. Ἐχρορφπϊέ υἱτρεϊπίίας, αποὰ ππρίαε βεῖτε ΠΟΠ Ῥο- 

ϊ οταπί, οἱ πί Ὀτεγί ΑΟΓΠΙΟΠΟ πιπ]ία οοπιργεμεπάαπι ἀοοεαππαπς, 

| οσίας ρηϊν]]ερῖ αἴέ ἆοαηπας, ἴπππιο ἵηπ ζοαππο γἱτρϊπϊίαδ, α 4ο- 

ο τς πηῖπο υἱτρίπς πιαίοτ γίτρο γὶτρϊπὶ ἀῑεῖρα]ο οοπποπάαίατ. 10 
6. Ῥαεπάολμίσογοηγτηις ἵπ ἀαι Γοάϊεαίίοηυ ἆεν Βπεῖς 4ε παίῖ- 

γ]αίο 8. Ματῖας απ ΟἨτοπιαίας ππά Ἠε[οάοτας (Υα[ατεῖ ΣΤ, 2, 

989) βαδί του ἀϊθβεπι απρεβ]οὮ γοη Μαί]ιαεας Ἰευτᾶϊδε]ι 6ε- 

βομτίεῦοπεπι ἘποιἈ: Βεά Εαοίαπι ο8έ, πί α Μαπίομαεϊ ἀἰπαίρα]ο 

ποπηῖπθ Βε]επσο, απὶ εἴίαπι αροβίο]οταπι βθβία {αΐ5ο 8εππποπο 15 

οοηβοτὶρεϊε, Ἠΐο θε εἀϊξας ποη ααἀϊβεαεοπί, βεὰ ἀοείταςοπί 

πιαίοτίαπι εχ]ρπετῖ, οί αποά {αᾖῖς Ρτοθατείας ἵπ ΑΥποάο, επί 
πιετῖίο απτθβ ἵη ϱοο]οείῖα ποῦ Ῥαΐετεπί. 

Έετπετ ἵπ ο. {: Οπὶάαπι παπιᾳπε Βε]εποιβ, απὶ Ραβ8ίΟΠΕΒ 
' αροβίο]οταπι οοπβοτἰρε!ξε, Ώππο Πθε]]απι οοπιροβαῖε. Ῥεά βἰοπί 4θ 20 

γιτίαιᾶῦας οοταπι εί πιτασπ]]ς Ῥοτ 605 {πος γετα ἀῑσίέ, ἂε ἀοο- 

Πτα γετο 6οταπῃ ῬΡ]πτα πιεπβίας οδὲ, Ἱία εί Ἰϊο πιπ]ία ποῦ ΥεΓα 

πα 4ε οοτἆάε βπο οοπβηχί{. 

ΥΠ. Απραβδίϊπης. 1. Ώε αοῖῖς οππι Εε]ῖοο Μαπίε]αο ΠΠ, 6 
(ίοπι. Χ, 586): Ἠαβεβς εἴῖαπι Ίου ἵπ βοτ]ρίπτί5 αΡοςστγΥΡΗ15, 25 

απαδ «ποπ απ]άεπι οα{]ο]ῖοπς ποη αἀπαϊ τε, νοβίβ απίεπι {αηίο 

βτανίοτθς αππί, απαπίο α οαί]λο]ῖοο οαποπε βεο]πάππίατ, ΑΠαπίά 

νο νο ο η 

πμ ωμ πμ ὂνιν ν 

ο ορ μμ μα) 
αποἩ πατ Ἐπκοῦς ἀοτερο ἸΓοτίε καὶ γὰρ οὖν ἐκ τῶν ἑστοριῶν δείκνυται, 
νεο] Ἠϊετοπγπιπβ Ἠετ ἀπτοῖ ἐγαδεπέίδις εεε]εκίαςεείς ληδογές πεᾶετ- 

ειεὈί ππά ετπεϊζετί | 5. Τετίπ]]. 4θε Ῥταεβογ. 96. Ώετ Απδάταοϊς επιβρτϊοϊὲ 
αὖος πὶεΏὲ ἄεπι ἀθς Τετίπ]ίαν, ἀθτ νοπ ἀει τὔπίδεμεη Κίτεῖνε βασὲ, πδὲ 

| αροδίοῖις «ἴολαππεςδ, Ροδίεαφµαπι ἐπ οἴειι {πει ἄεπιεγεις πι]ηῖ ραδειξ 

εδ, π ὑπειίαπε τεϊεφαέµγ, βοπάετη ἄεπι ες Ἠϊετοπγπιπς φε]θοεί α.Ρρ. 200, 9 

ππᾶ ἄετ απάθτεπ ἀοτέ οἴμτίει ΑὈοπά]απᾶςτ | α Νετγοπε Ἠαῦεπ παοξ αἱ]. 
ΠΙ88. ΟΠΠΠ6Θ8 θέ νείπς εἀϊμο: ἆλς Πρ]ϊοϊε Έοπιαε Ιδί αἴθο πατ Οοπ]εσίατ | 

Ἱ 9, ΟΕ ἆαδ απβ Απσησιη ππᾶ εἴπετῃ απρευ]εῖ ααραςἰπίφολου Ττασίαέ ππίθη 
Ρ. 205, 394: 206, 7 απᾶ ἵπ ἆοπ Νοίεηπ ἆατα Οᾷτίο | 11. θεῦετ απἆφτε 
γετοϊπάππρεη ἀἄεςδ Ἀαπεπς 1,εποῖας οἆετ Βε]εποιθ πηξ αροκτγρ]ῖδε]οτ 
Πτεταίατ 8. ποσο] ΤΗΠο, οοᾱ. αροο. Ρρ. ΟΥΠ: ΟΥΙΠ ποι. {: ΟΧΙΥ | 
24. Ίοῖι οἴᾶτε Απριδίτν πας] ἄετ ἘάϊΠο ἰετῖα Ὑαπεία οππι 5αρρ]επιεπ{ῖς 

ππρες ΤΠπάοῦοπας τεροτᾷ8. Βαβδαπὶῖ 1197. νο]. 18. 40 

κκ ροκ αλ ιὼ 
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αὐίαπι Ἰπάς ΟΟΠΗΠΙΘΠΙΟΥΘΙΗ, οπ]ας 6Ρο αποίοτίαίο ΠΟΠ {9π6οςΣ, 5οᾷ 

ίπ οοπγἰποστῖδ. Ἰωπ αοήρα βοπρίθ α Ποπσῖο, 61ποβ {αππ(παΠη 

αοίπβ αροβίοΙογαπι βοηΡΙ{, Ἠαβοβ Ἱέα Ῥοβίίππα: Εοπίπι βροοίοβα 

Ποπιοπία εί οβοπίαθίο βἰπιπ]αία οἱ οοαοίῖο γἱαϊθίΠαπι πας απὶάσπι 

οχ ριορτῖα παίιτα ριουθᾶππί, βοᾷ οκ ϱο Ἰοπιπο, απὶ ρογ 86 
Ίρβυπα ἀοίοτίο; {ασίιβ οδί ροι βεάποίίοποπιά. 

9. Οοπίτα αἀναειβ. Ἱαρί οἱ Ῥτορ]εί. 1, 90 (ίοπι. Χ, 084): 

Φ419 4ο αΡοςγΥΡΠΙ8 Ιδίο ροβα1ΐ {οβϊπιοπῖα, ᾳπαθ κα0 ποπιπίθας 

αροβίοΙογαπι Απάτοαθ οομαππῖδᾳιο οοπβοπρία αιπί; απαθ αἱ Ι]]ο- 

ΤΗΠΙ ϱβ86Πί, τοοερία οββοηί αΏ οοο]οβία, 4παο αὐ Π]ογαπι {6πιρο- 

τ1ραβ Ῥ6χ ορίβοοροταπι ΒΠΟΟΘΒΡΙΟΠΘΡΒ Ο6ΥΗΑΒΙΤΠΙΔΡ πβατθ αἆ ποβίτα 

αἱ ἀαίποορς {επιροτα Ῥεγβδενοταί οίο. 

ὃ. σοπίτα Εααδίαπι ΧΧΗ, το (ίοπι. Χ, 490): Ἱμεραπί ςοτῖρ- 

ίπταβδ αΡοσοτΥΡ]αβ Μαπίσο]ααϊ, α ποβοῖο απίθαςβ εαίοίρας {αῦ- 

Ιαγάπῃ απΏ αροβίο]οταπ ποπιίπο βοηρίαβ, απαο βποταπι βοηρίογαπι 

{επιροτίραβ ἵῃπ αιοἰοτΙαίεπι βαποείαο οοο]θείας τοοῖρὶ πιογδγθηί{ας, 

βἱ βαποί οἱ ἀοσᾶ Ποπαπθβ, απἱ {απο ἴη Ἠαο γὶία οταπί οἱ οχαπ]- 

Πα {α]ία Ῥοίοταπί, 608 γθτα Ιοοπίοβ 698596 οοβποβοθτεηί. 1Ρὶ 

{ΠΙΟ Ἱεριπί, αρορίοίηπι ΤΠοπαπ .... Ὀααπ ἴ]α νετα αἶί 

2. Γιοιοίο: Ἠϊ6ι Ιειίίο ροᾶτιο]έ της Απραβρο ἆοιτ γατίαπίθη α1ἱβ Ἠββ. 

απᾶᾷ Ἀ]ίετεη Απβραῦση Ιιουίο απᾶ Γιοπσίο. Ἰπ αι Βομπί ἆ4ο Πάο 
οοηίτα ΜΑΠΙΟΠΔΘΟΑ, Ὑε]ο]μο ἆθπι Ἐποᾶϊπβ γοη Όσα]α, εἴπατπι ΖεϊίρθποβΒ6ῃ 

απᾷ Ταπάδιπαηηπ Απροιρίίης Ζαροβομτίθβρεη γ]τά (Απραβί. ορ. ΧΥΠΙ,25160), 

π]γά ἀἱθβδεῖρο ΒίαΙΙο οἰίτί: ὅπ αεἰίθις εἴίαπι ἐοπδοἱρέδ α Ιεισίο (80 

ηαοὮ οἵποι ΑπζαἩμὶ νου Ἠβρ., ἵπ ἆοπ Εήποτεη ὈτποκθιἨ ιεοπέίο, ἵπ 6ἴπαιι 

οοᾶ. Ψαΐϊο. Ιιεοιέίο), «ιο ὑρδί αοοἰρίιωιί, δίο δογἐρέωπι εδ. ἴπ ἀθπιβείθοι 

Ῥπο] ο. 38 Ρ. 9395 πηγογάσπ ἀῑο Απάτοαβασίθη οἶτί αἄἰεπαε ἵπ ααἰίθις 

Τιοιιούί, φις κιιῦ πιοπιίχπο αροδἰοϊογιπι δογἰθίί. Ἠϊαιν νε β]εῖοῖι πασ]πθτ 

ομπο Ὑατίαπίθη ἀΐθςδο τομίρο Ναπιθηβίοιπι, Ίαβ Ἐποάϊαςδ ο. 40 Ρ. 950 

αἲδ ἆθοπ ζομαππθβασίθη οἰϊτί Β. απίεη σα Ένταρπι, Ύ. Ώαφθρεν {6μί6π ἀἱθ 

ΜΙείοΙ πα οπίβο]Ἰοίάσηα, νο]οιοι Τμο ἆθφ Ἰοποίαπίδεπεοι Πατ οὐῖροΒ 

Οµαἱ ἆοβ Διριβδήπιδ απᾶᾷ ἆθφ Ἐποδίαςδ απρολῦτ  Όεῦροι νειβοπϊεάαπθ 

Ῥουίπηρον ἀἴθβδογ Βίο]ο, απ Ἱε]ο]θ βἰοἩ ἄἱθ ορποι ἄθν Μαπίομᾶθε 

Ἰοάςπ/{α]]ς πηϊς Ἠθοβί ϱ6βθη ἀἴθβε]ρεῃ Ῥοτίοίοη, ΑΒ. ΤΠΙΙο α. α. 0. Ρ. Ἱ 

ΑΠπι. | 4. αα εοαοξο Ἠποά. | πε φωΐζειι Ἐποά. | 5. ργοεεᾶίί Εποᾶ. { 6. /ας- 

ἔμδ: ε[[εσίις Ἐποᾶ. | 19. Ὠϊεκοῖοο Ἠν2ᾶπ]απρ ρἱοὈί Αιριδίίη οοπίτα Αάῑπι. 

17 (ἴοπι. Χ, 164) πῖς ἆοτ Εἰπ]εϊίαπρ: ἐρδὶ αωίει Τεριωιέ 5ογρίμχγαδ αβο- 

ο! ήβ]ιαδ, φμας οἐίαπι ὑχιοογγιιρέὶδδίπιας εδδὲ ἀῑἰσιωπιέ, οί δογζρέιπι εδί ἄρο- 

οι ΤΠιοήιαη θίο. ιπά ἆθ 8θτπι. ἀοπιϊπί ἵηπ πιοπίο 1, 20 ({οπι, ΤΥ, 206): 

αιέ πι είς Πογίς, αιωθις ἐρδί πιαπαηι ἐγέθιιπέ αιιείογάαίεπι, απιπιαᾶ- 

υεγαπέ φιιοᾷ ἄἰεῦπιας, ιθὶ δεγἐρέιπι εδὲ αροδίοϊωπι Ίποπιαπν ... Ομ 

δογἐρέιγαε 1έοεί γιουί γιο ογεεγε, 10 οδὲ επίέπι ὑπ ἑαἰλ]οῖίςο «απΟΠΕ; Πέ 

ἰαπισπ εαπι εἰ Τε(ωιέ εἰ ἰαιπηιαπι ὑπισογγιωρέδδίπιαπι υεγἰδδύπιαπιφέ ]ιοπογαπό. 



απί οοπβοία πατταίο, ΠΙΠΙΙ πηοα Ώππο πίοτοβί. Οογίο οηίπι Μα- 
Ὅ πϊσ]ασϊ, α- θπίθις Ἠ]αο κοτΙρίατας, 418 6ππΟΠ 66ς]0- 
βἱαβίίοις τοβραῖ{, {απιαπαπη γεγαο 40 8ΙΠΟΘΓΗΘ απ 

βα]ίοπι Ἠϊπο οοραπίαν {αἰοτὶ οἱο. 
4. Ὀει Μαπίομᾶοι Ἐαπρίας Ὀοί Απο ο. Ἐαπδ. ΧΧΧ, 4 ὅ 

(οπι. Χ, 590) φαρί πας ΑπΙΠταης ἆες Ῥαπ]αβ απ5 ἀ4επ Αείΐεῃ 

4ει Τ]ο]ία παπά ΟὐτίκΗ απς Μα. 19,299: Εὲ απἲδ οπέ αἰῖπς ἵπ 

46ο Ίοαπεπς, αἱ Ῥαυ]ας οἱ ΟἨτ]κίας ἀαοπποπίοταπῃ Ῥτοβαπίας {πἱββ8ε 

βαθοτάοίθ». ΜΙ4ο οπῖπι οοίοτος εἰπξάεπι ἀοπιϊπϊ ποβίτῖ αροβίοΙοΒ, 

Ῥοΐαπι οἱ Απάτοαπι, ΤΠοπιαπι οί 1]]απι Ἱπεκρετίεπι Ὑοποτῖς Ιπίεγ 

εθίοτος Ὀθαίππι ἆομαπποπι, απὶ Ῥεν ἀἴνοιβα Ῥοββεβδίοποπι ὈΏοπί 

Ἰτπς Ιπίοτ υϊταίηες εί Ρπογος ἀῑνίπο Ρταθεοπίο οεοϊπεταπέ, {Οτ- 

ΠΙΔΤΩ ποΡῖς αίᾳπε αἀεο τορῖς 1ρ8ῖς {αοϊεπάατατα γἰγρίπαπα τε]ίή- 

αποπίθ. Ῥεά Ἰος απἰάσπι πὲ ἀῑπὶ Ῥταοίετεο, απία ϱο05 εχε]ι- 

Βἰδί]5 ϱ 64Π0Π6 {Γαοἴ]εαπο ππθηίο βαοτίΊερα τοερίτα ἀαεπιοπίοΓαπη 

Ἠῖ5 Ῥοΐεεεῖς ἱπιροτίατο ἀοοίτῖπας. 
5. Απριαεί. ερὶκ. 2ὸτ αἆ Οοτείαπα (ίοπι, Π, 1106): Ἠγπιπαβ 

βαπο, απεπι ἀῑσππέ 9596 ἀοπιῖπί ποβίτί ἆθφα ΟἨτῖκα, ααἱ πιαχῖπιε 

Ῥουπιογίέ γετεγαοποπι {παπι ἵη βοτῖρίατ]5δ βο]εί αΡοστΥ ΡΗΙ8 

τεροτ]τῖ, απαο ποπ Ρτορτῖο Ῥεβοϊ]απἰδίαταπα 5απί, 5εᾱ αἰΠῖ ᾳποαπθ 

11. Ροδβεδδίοπεπι πιβδ.: Ῥγογεξεδίοπεπι εζά. | 17. Απριβδπ απίνγοτίεί ἵη 

ἀϊθβδεπι πίασμίεπ απ{ οἶπε Απίαρο ἀεθ Βϊδομοί Οετεβαβ,. ἆθπι 66ρεπ- 

ἄρει εἶπ ρεπίβδει Ατρεϊτίις αἶοι απ αροκτγρΗηίδεμο Βοημτίπεῃ Ὀεταίεη 
Ἰατία, πε]ε]ε ἀῑο ῬεϊκοΙ]Παπϊδίεν ἵπ εῦτατπεὮ Ἠαίοῃ. ος οὔΐσεπι Οἶαέ 
βασί Απριδίη: παπι δεγρέπγας εαν Ῥγίκοίαπίκέαγιπι ε5δε ποπ. ἀἄιθίέο. 
Ῥιε8 πητά ἵπι Εο]σεπάεη Ἠπηετί, πγεπῖρείεης ἵπ Ῥοσαρ απ ἄεπ Ώεβρτος]ε- 
πευ Ηγπιππβ Ομ. 388 ἀἶεβετ απΒδ ἆεπ «ζομαππεβασίει ἆο8 Τ,εποῖπβ 

δίαπωπηῖ, 8. ππίεηπ σα Ἐταρτη. 1 { 20. Απο ο. Εααςι. ΧΙ, 9 ({οπι. Χ, 2969) 

ππέετδε]εῖᾶεί ος ΖΥγδεπεη ἄεηπ γοη ἆεπ Ἡᾶτοιίκετη απσο{ετεσίεπ ππᾶᾷ απ 

4εηπ Ἐτεῖς εἴππείπετ Ἰᾶτείῖδεμετ Ἐτεῖβο ὨεφελμτάπΚίεπ Βίομοτη αἰπογβεῖίβδ 
ππά 4επ αροκτγρ]ήδεπεπ Ῥολμτῖίπεη απἀτετβοίί5, υγε]οῖμε εἶε ἀἄεπ Καποπῖ- 

5οΏθη γοτΖῖεπεῃπ, πἈΠτεπᾶ ἀῑε Ἐἰτομῃο]επ εἷο πας Ὀεπαίσοπ, οἶπιο ἴππθῃ 

Ἱρεπά πε]εῖια Ὠϊπάεπάο Αιζοτηςί σαζαβοητεῖθεν: Αἰδιᾶ εδὲ, ἔρεος Ιίογος 

αεείρετε εἰ πιο εογιπι οἰπειμῖο ἀείπεγί, φιοᾷ ραφαπὶ ἄε οπυπίνις Πγίς 

ποδίγἰς, φιοᾷ «Γμᾶαεί ἄε πουο ἐεδίαπιεπίο Γαείιπέ, φιοᾷ ἀεπίφιμε πο ἐρδὶ 

4ε οεεἰγὶς εἰ αἰίογιπι Ιιαεγεξεογιι δεγίρέϊε, δὲ Φιο8 805 εί Ῥτοργίος 
Παῦεπέ, οεῖ ἄε ες φιί αργρε[απέωγ αροεγηρ]η, ποπ φιοᾶ Παῦεπαί αἰπέ {π 

αἰίφμα αισογίέαίε δεεγεία. δεά αωία πιία ἐεκέ[εαξίοπς ἴμεε ἀεε]αγαξί, 

ἄε πεβεῖο φιιο 8εεγείο πεδείο φµογιήπ ῥγαεδιωπέίοπε ργοῖαίἑ δι. Αἰιᾶ 

εδέ εγᾳο, αιεἰογαἰε αἰίφιογαπι οεῖ Πἱνγογιπι οεῖ ]ιοπύπιη πο ἐεπεγὶ, εἰ 

αἴιμά εδ ἀῑσεγε: Ιδίε φιεάεπι οἱ δαποίιδ οπωµία Όετα δεγὶρςίέ εἰ ἐδία 

ερἰείοῖα ἑρθίμς εδί, δεᾷ ἐπ εα ἔρθα Ίος εἶις εδὲ, Ίιου ποπ εδ εἰμδ. 

κκ μονο τα ο 

κα ο ΑΛΑ ο ὑν ο ον ο μμ  σν 
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Ἠαθτοίίοῖ οἵς ποπππ]]αγαπι βοοίαγπη Ἱπιρίείαίο γαπ]ίας πππίαν, 

ΙπίοΥ 59 πἰάσπι ἀϊνοτβα ΒΕΠ{ΙΘΠίΘ6Β, βεά βοπρίιταβ Ιδίας Ἠαῦοηί 

ἵπ πα ἀἰνογβιίαίο ΘΟΠΙΠΙΠΠΘΑ: 648416 ἴΠί Ῥτασθοῖριςο {ᾖδθαπεπίατο 

αββο]επί, απὶ Ίαροπι γοείθτεπι οἱ Ῥγορῃθίαβ ϱ4ΠΟΠΙΟΟΒ ποη αοεῖ- 
Ρἰπηΐ, « ωων Ἠαρον γετρα αογαπι Ίη 1]ο οοᾶἱοο ία Ῥοβίΐα: 

»ΗΥΠΙΠΙΡ ο ((οπα]π], απθπι ἀῑχΙί βαογείο Φαποιῖς αροβίο]!ς ἀἰδαιρα]ῖς 

ϱπἱβ, απῖα βοτρίαπι οδί ἵπ ογαηβα]ο: πιο ἀῑσίο αδεσπάέ {πι 

πιοπίεπε, θἱ απ Ἰη ϱΔΠΟΠΘ ΠΟΠ οδί Ροβίία5 Ῥτορίοι 608, απὶ 86- 

οππάαπι 5ο βοπίίπηίέ, οἱ ποη βοοππάππη αρἰτΙίαπι οἱ γεγαίεπη ἀᾳΊ, 

ϱο αποὰ βοπρίαπι οβί: δαογαιοπίιη γεφί δοπιπι εδὲ αὐδεοπάεγε, 

οφετα αµίεπι ἄεὶ γευείαγε Ἰοπογύίσιι εδ". 

ϐϱ, Τνασί. 194 ἵη ἆοᾖ. ο. οἱ, 19 8αα. (ίοπι. ΠΥ, 1089). Ναοι- 

ἀαπι ες ἆαδ Υουείᾶπάπ]ς Ί6Π68 Αββρτισ]ις ἆσρφα δἱ σι υοἷο ια- 

π6γε, ἄοπεο υοπίαπι, οφωά αἆ {εξ, ἹποπαοἩ ολαππος Ἱθετματρί 

π]ομί βίετΏοπ βο]]ίαο, αἱ ἆαδ πᾶομεί]οροπάα ἸΏοεπεϊοηπεί, ἆαπῃ 

4Ώοι ἀπτοι Ῥοναίαπρ απἲ ἆθπ αηννεϊάραάρεη Ἰ1άειαρτας] ἆαβ 

Ἐναηρε]ίαπις (21, 9) αὐβοαπίθβεη Ἰαί, {Ἠτί ο {οτί: Φεά οπἱ 

ῬΡ]αοεί, αάμπο τοβἰδίαί οί ἀῑσαί γαγαπι 6589 αποά αἷί {ομαππςς, 
ΠΟΠ ἀἶχ]5βδο ἀοπίπαπ, αποά ἀϊδοίρα]ας ἴ]ο ποῃ πιοτίνατ, βδεᾶ 

ποο {απιευ βἱρη]{]οδβίαπι 69806 {αραβ νοτρίβδ, απα]ία επι 

ἀῑκίβεο πατταγ]ί, εί αββδεγαί αροβίοΙτῃ οαηποπι ΥΙΥοθ αἴᾳτποθ 1Π 

Π]ο βερι]οτο, αποά αβί αραιά Ἠρῃοραπι, ἀοτπι]το ατα Ροῦίπβ 4παπι 

πιογίπππῃ Ίάοειο οοηίοπάα{. Αββυιπιαί ἵπ ατβαπιεπίαπι, αποά ο 

ἴ6ΙΥ8 ΒΘΠΒΙΠΙ βοαΐοτο εί απαδὶ ερα]]το Ῥοιπίθοίατ, αίᾳπο Ίου 

ὕ. Απβ ἀἱθβοτ Εἰη]δϊίαπρ Ιδί νο]]επάς ἀθιί]οἩ, ἆαδδ Ίοπ6ς Ἰου]ς π]ο]ιέ 
ἀἱο Αοίεη ἆθβ Τιοιοῖαβ βο]θβί ννατθη, ἵῃπ πε]οπεη ἀθιτ ἨΗγπιπαβ ϱαη” 8Ἡ- 
ἆ6τς οἰπροβμτί σγατ (Έταρτη. ΤΠ), βοπάετη οἶπο νὶε]]αίοΏέ ἆθπ Ῥτϊκο]Παπϊδίθη 

οἱροπίπίπι]ομο 1Τ,οιγδο]ιγ] ή, πγε]επθ ἀἴθβοη ΗγπηπΙΒ ατδ ἆθεῃ ᾖομαππθβ- 

αοίθπ 468 Τ,οποῖαβ αΙ{ΡΕ6ΠΟΠΙΠΙΕΠ Ἰαίίο, Ἀοερθηπ ἆθπ ΑΡΟΙΙΥΡΠΕΗΑ, ποσα 

4ἱο ΑροβίθΙραβδομΙοΠίθη ἆθβ Τ,οιοίαβ ρο]ιδτίθηῃ, Ἀαπᾶ Ὑθ]οπο ἀῑο Ῥηϊβοϊ]- 

Παπὶβίθη ϱαἩ7 εΏθηβο πγγῖο ἀῑο Καποπίδοπαη Βομτίῄον σοταπολίθι (Ααριαβί, 

αἆ Οετεί. 1. Ἱ. Ὦμκοἰἑαπέδίαο υεγὸ αοοἰρύιωπέ οπιπία εἰ οεαποπίσα εἰ αρο- 

η Ρ]ια κι]. οἳ. Πρτ. ἆο Ἰαστες. 70 ἰοπι. Χ, 25 8α.), Ἠαίίοη Αθ Υοη 

ΑπίΑΠΡ απ οἵη Βαο], νΥθΙομθρ βἶο]ι ἹπΠα]έ]ο] νἱα]ίαοἩ πιέ Τοποῖιδ Ρον ητί 
Ἠαῦδη πιαςΡ, Ἀπίθγ. ἆθπι Τ16Ι Μεπιογία αροδοΙογιπι 8. πγθϊίθι ππίεη ἆά8 

Οἵαἱ αἱβ Ῥατρίαςδ. Ώαββοἱθο οτί Οτοβίπβ ἵπ βαίπογ Οοπβι]αίο αἆ 

Αιριβί.(Διρ, οΡΡ. Χ. 790) 8ο αἱ οἨ Ῥηβοίϊ]ῆαη βοδ]ῦδί βοἸοπ βἷοι ἀαταπ{ 

Ῥογιίεη Πά(ίο: εἰ Ίου ἕρδιωπι οοπι/ῇγηιαπδ εἰ Πἱογο φμοάαπι, φιο ἐπδογσέέιγ 

»4επιογία αροδίοΙογιωπ”, αἱ εαἴυαίογ ἐπίεγγοφαγὶ α ἀἱδοίριῖς υἰβείιω 

δεσγείο οἱ οδἰεχιάσγε, «ωία ἆο Ῥαγαῦοῖα ευαπφείίσα, φαο Ἰαῦεί επί 8ὲ- 

Φηίπαπδ δεΠΙίπαΥΕ ΦΕΏνΕΊ δια", οι Γογῖέ δεπιζπαίογ Όοπιιδ θἱο. 



| 

ο ποπ 

: οἶτς απιο]ία βοτὶ εἶνο οοπκίαπίοι αἶο Ρογήπασϊίογ αβδονογεί. 
Νου οπίπι Ροβ8υπέ ἆθεςεο απἱ οτεάσπέ, δἱ που ἀεεαπί απί εἰῖαπι 

Μογβεη αδκεταπί γίνετε, απῖα φοτἰρίαπι δέ, οἶπδ βερπ]οταπι ΠΟΠ 

Ἰαγεηπίτί, οί αρραταῖέ οσππι ἀοπιίπο ἴηπ πποπία, πθὶ αἱ Εας {αΐ, 

απθπ πποτίππτα Ἰθρίπιας ΏΟπ 6996, 5ο ταρίππ..... Οπαπίο ὅ 
πιασίς ζοἴαηππες οχ Ιδίογππῃ οοσαρίοπθ τετῦοταπι, ποὶ ἀοπιίπας 

αἴί δὲ ει υοἷο ΠΙΑΠΕΥΕ ἆοπεο υεπίο οτοᾶϊίατ γῖνας ἀοτπιῖτο 50 

ἔθιτα! Όποπι παάππέ οίίαπι (ᾳποά ἵπ απΙρπβθάαπι βοτῖιρίατῖβ 

-ᾳπαπιγ1δ αροστγρ]Εῖς τερετίίατ), ᾳπαπάο αἰρῖ Πετῖ Ιπβαῖέ 9ε- 

Ρα]οταπα Ιποοϊαπιοῃ {αἶφεο Ῥγαθδεπίεπι, 6ο(πθ εΠοβεο εί ἀΠίσει- 10. 

Ππεῖπιο Ρταθραταίο 1Ρί 8ο ἑαπιαααπι ἵπ Ἰεσίπ]ο «οἱοσᾶβδο βίαπι- 

απο οππῃ 6996 ἀε[αποίππα, πί απίεπι 1Η Ῥρπίαπέ, απἱ Ὠαες γετρα 

ἀοπιϊπϊ αἷο Ιπίε]Ιραπέ, ποη ἀε[αποίαπι, 5εά ἀείαποίο αἰπι]επι 

οπΏπῖαςο οἱ, οσπῃ πιοτίπας Ῥπίατείατ, 5ερα]έαπι Γαΐςςο ἀοτπ]εηίεπι 

εί ἆοπθο ΟἨεῖδέας γεπίαί δἷο ΠΙάΠΕΤΟ 5ΠΑπΙ(Πθ σϊίαπη βοα(ατὶρῖπε 15 
ρα]γοτῖς Ιπάϊσατε, απ ρα]νίς ετεδϊίατ, τί αἲ Ίπιο αὉ βπρετβσῖεπι 

ἑαπιπ]ϊ αθοεπάαί, Παΐία απἰεεοεπεῖς Ἱπιρε]ῃ. ἨΗπῖο ορἰπὶοπὶ 5πρεί- 

γασαπειτα οχἰπιο το]πσίατι. Ὑπάετῖιπέ επίπι απῖ Ίοσππι βεϊπηέ, 

πίταπι Ἰοο ΙΡ {αοῖαί τε] ραβαίατ ἵεττα αποά ἀῑεῖίας, απῖα εί τε 

γετα ποῦ α Ἰετίρας Ἠοπϊπῖοας Ἰά απἀϊνίπιας. Ἰπίοτίτα ογεάσπιας 20 

ορίπϊοπϊ, απαπα οεγεῖς ἀοεππιεπῆς τεί[ε]ετε ποῦ ΥΔΙΕΠΙΠΑ, πε τΠἵ- 

εη5 απά, αποάἆ α ποβῖς ᾳπαεταίατ, εχξατραί, οἳχ 5αρε Ἠαπιαίππι 

πποτέπσπη Ἴρφα Ώππιπς αποάαπιπιοάο γίγετο ας βρίτατε γ]ἀεαίπτ..... 

5ί απίεπι, αποἀ πιαρῖς οτοίίατ, Ιάεο βαποίπβ ᾖομαππθς αἴί, ποἩ 

ἀῑπίεεο ἀοπιίπαπ ΠΟΠ Πιογίέγ, πο 15 γοτυῖ 4παο ἀῑκίί ος 25 
γο]πῖφεο Ιπίε]]ϊςΙ Ῥπίατείας, «οτρΆξαπε εἶας ἵπ 5ερα]οτο εἶπς εχ- 

απίπιο αἶοπέ αἱοταπι πιοτίποταπα Ἰαοεί, τεδίαί τί, δἱ τετε Ιπῖ Πἱ 

αποά ερατεῖέ {απια 4ε ἵειτα ᾳπαε επὐϊπάε αθ]αία εποοτεςοῖέ, απί 

1460 Παί, πί ϱο πιοάο οοπιπιεπάείατ Ργείῖοβα ΠΙΟΥ5 εἶαπς, αποπίατη 

πΟη θαπι οοππιεπάαί πιατίγτίατα --- ποη επῖπι εστι Ῥτο ΄Π49 50 
Οκ Ῥετγεεοπίοτ οοσῖάΙί --- απὲ Ῥτορίετ α[απιά αἰῑπά, αποά 

ποἙ Ἰαΐε . .... Ὀαπί απἱ 5εηπβετίπέ εἰ Πῖ απῖάεπι ποη ϱ0Π- 

(επιρηΏῖ]ο5 βαοτί εἰοφπῖϊ ἰτασίαίοτες, α ΟἨτὶβίο «οἨβηπεπι ΡΤΟΡ- 

ἵετοα ρ]α5 απιαίαπα, αποά πεαπε πχοτεπι ἀαχετῖέ, εἰ αὉ Ἱπεππία 

Ῥαθγΐα οαβεςεΊππθ  γ]χετί. Ἠοο απἰάεπι ἵηπ δογΙρ{πτί]8δ οαπο- ὃ5 

ηΙ6Ι8 ποηπ ογἰᾶεπίετ αρρατεί: γεταπιίαππεη Ἰὰ αποᾳαπο πιπ]ίαπα 

1. εοπσίαπέεγ: ϐ65 π]τά ειωπείαπέεγ τα Ίθδεῃ βεῖῃ, πῖο Ὀα]ά πας]]θτ 

6 4: Πίο ρἶαπε οιωισίαξι γεβροπαίο εἰ αιφεέιγ φιαεκέίο | 99. Ο. Ἠϊετοῃ. 
αἄν. οοτῖπ. 1, 26 οῦεπ Ρρ. 200, 18. 
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αἀϊαγαί οοπρτποηίίαπι Ἠπίπθοο βοπίοπῄαο, αποά ἵ]]α νῖέα ρου οτι 

βἱρπὶβοαία ορί, πΏί ποη οταπί παρίαο. 

τ. Ἰπ οἴποπι Τπασίαί ππίος Λαραβήπς Ναπιο (Βο6υππο ΟΙΣΙΣ 

υοῖ Μαϊ, Χογα Ῥαΐν. ΡΙΡΙ. 1, 1. ὀτ8) ν]γτὰ ἀῑο Ἐτουπάβο]μαέί ἆθβα 

ὃ 7ᾳ ο18ΠΠ6ΘΡ 5ο οι]]ἄνί: Ηππο Ῥτας οπηπίρας ἀΠιρίέ, απ γῖτρο 

ο]εσίαβ αὐ ϱο γίτρο Ῥοιπιαηβί Τναάσπί παππ(αο Ἠἰβδίοτίαο, 

ᾳποά ουπι ἆο παρ] παῦοιο γο]επίαπῃ γοσαγοεπίέ, εί Ῥτορίοτοα 

ᾳπθπι α οαγπα γο]απιρίαίο ταίταχεταί, ροβίοτο βπὶ απιοτίς ἀπ]6θ- 
ἀϊπο ἀοπαν]ί. 

410 Ίπ 4: Ὠοπίππρ Υοη ὁομ. 21, 99 Παῖββί 68 Ρ. ὁτ9: Νου, ἵη- 

απίΐί, οιπι αυ Ρα8β8ΙΟΠΕΠΙ πιατίγτ νο]ο οοπβαπιπιαΓὶ, δεᾷ αΏβατπο 

γιο]οηίῖα ροιεοοιίοτῖς ἀἶσπι οχερεσίατο πογΙββίπηππα, απαπάο 1ρβοθ 

Υ6ΠΙ6ΠΒ οἵἳιπῃ 1η αείοιηαο Ὀδαδίαάἰπ]ς πιαηβἰοπετεοἱρίαπι. Ώος] βο]]ίο 

ὃ. Ο{ Δαριβίίη βε]θβί νοτποι ρ. 205, 94: ἴθιποι ἄθη Απίαηπσ ἆθβ αἱίθη 

ῬΙοΙοβΒ πια Έναηρ. όομαηπίβ πο 6 ἴπι οοᾶ, Απιαηας ο. ΤϊδομοπάᾶοτΕ 

Ρ. 144, οοᾶ. αἱπτοιδ οᾱ. Βο]δποῖπι Ρ. 297 ππᾶ απἀθιπᾶτίβ βἶοι Ππὰρίι: 

6οαππεδ ευαπφεμδία, ιός εἰ ἀἰδαίριίς ἀεὶ (άοπιϊπι) . φια υἴγφο εἰεσίις 

α ἄεο (ζοπιίπο) εδ, «επι ὧε πιυυρές υοίεπέεηι γιιύεγε γευοσαυΐέ (89 οοᾶ. 

ΑΓ, υοσαυέ Απι,) ἄειι (ζοπιύπιδ), οι (εως) υὐρύ ας ἔπι Ίος ἄιφίεα 

ἐεδὐποπύιι ὕπ ευαχιφεζίο ἀαίι, φιοᾶ εί γαο οείεγί ἀῑ]εσίιις α ἄεὸ (ἆο- 

πιο) αἰοίέων εἰ ]ιΐς πιαέγεπι διά επ αἆ ογµοεπι (Απι,, ἄε ογ σε Αχ.) 

οοπωπεπάαυίέ ἄειδ (άοπιίπιις), αἱ υὐπφίπειι υἱγφο δεγοαγεί. Αθἰπ]ο] ἆθτ 

Ἡροτλπαπρί ἄλπ]ίοιθ Ῥτοιος πι ΑΡοΚαΙγρβο (0οἆ. Εα]άεηοί οἆ. Ὦ. Ἐαπ]κο 
Ρ. 455: οἳ Βο]β]μείπι, ἀἱθ ΑΡροβίθΙβΘΒΟΠ. τιπά ἀῑο Οβρπραταπρ Φολαπηϊβ 

αἲἱδ ἄεπι ἱρας Πρτοταπι Ρ. 69) .. . έν φιεηι πθεγε ποἰεπίεπι (1ἱ8 Όο0- 

ἰοπίεπι) αἆ απιρἰεωιηι υἱγφμέίαίἰς αδοίυεγαί, ἐρδὶ εὐίαπι εωδοάἰεπάαπι οἱγ- 

οἶπεπι ἐγαδίαίβδεἰ. Ο{ ἴειπετ ἆθπ Ῥτοιος νους Ααριβίπς Τντασίαίευι σα 

{0Π4ηΠ6Β ({οπι, ΙΥ, 982): Ιδίε ςἰγιάᾷεπι οδέ «ο]αππιες, φιεπι ἀοπιίπιις ἄε 

Πωσύίυαφα πιρίίαγιπι ᾖἐεπιρεδίαίε υοσαυίέ εἰ οιά Ππιαίγεηι υὐγφίπεπι υἰγφπὲ 

οοπιπιεπάαυοέ. --  Ὠϊο Φπθ]]ο ἆετ Τταδϊίοη απᾶ ἵπτθυ βίετοοίγρθἩ Ῥουπι 

18) Έταρπι. Ψ] ἆ6β 1,οποίας οἳ Τϊδυμοπά, αοία αροοι. Ρ. 215. Ἀρᾶίοτο, 

Ἡθ]οηο ἆθπ αἰίοῃ Ῥτοιοςρ ΠΙίπ φομαππεβεγαηρο]ίππη πἰοπέ πιθΏχ νοτβίαη- 
4απ, οηἰγ]οκθ]ίθη ἆαηππ α1β ἆθββθη πγείίοι Γοἱσοπάεμ ἸΓοτίον (004. Απιϊαῦ, 
Ρ. 144) ἆθπ δοπάστβατθη Ἱττλαπα, Φοβαηπθβ βοῖ ἆθτ Βτάαβραπι ἄοτ Ηοοσ]- 

ος σα Καπα (Βαὐτίο. Π, 687 Αππι.). -- Ὠίε ΕπκΙἄταπρ ἆθβ ἴδε ἡ µήτηρ 

σου ἆομ. 19,21 ἃπ5 αι Υἱριπιθε ἆθς ΖοἩαππθβ, Ππᾶο ἴο] παοιδί Ερίρῃ, 

παογ. 28, 7; Τδ, 10 (δῆλον ὅτι Ιωάννη διὰ τὴν παρθενίαν) οἳ 0αθβαί. 

ἀἱα]. ΠΠ, 117 (α]απάϊ ΥΙ, 198): Ῥαπ]ίπ. Νο. ορ. δ1 (Μίρπο 61, 416): 

{6ΥΏΘΙ ἵη βοτθοίγροτ Έοτπι απ886τ ἵπ ἆθηῃ ροπαππίθη ῬτοίορεἨῃ παπά οί 
ἨϊετοἨ. αἀν. οον. 1, 26 οὔθη Ρ. 201, {0 αιοἈ ποσἩ ἵπ ἶποι Ι«ΙΥΖθη (3θ- 

ἀΔολιπίβιοᾶο Απριβης αιιί ζομαηπθος (Μαϊ, Νονα ΒΙΟ]. 1, 1, 450): οἱ 
Μαγίαε ἅἰαῦί -εεσε Πζίις ἐς", αἱ Ρίείαἑἰ 6µαε α{[εσίιπι οἶγεα ει ἆε- 

πιοπδίγαγεί εἰ εἶις ἐπίέεφγάαίέπι οοπιργοδαγεί, Επι υἱγοίχά υὐγφύπεπι ϱ0πι- 

πιεπάαγεί 



68 πἰολέ ϱαησ «Ἡ ]μοἱάση [οἨ]οη, ππὶο 8οοῃ ἀῑο Αροβίε]κοφο]ιἰο]έο 
ο ποῖςί. Βία Ὠοπβαπο Όαθβατο ἵη [ογγοηεῖς οἷοὶ ἀο]ίππι πῖδδις 

ἵη οοο]οβίαφέῖσα παιταίατ Ἠἰφέοτία, οχ απο {απιοη ἁἰγίπα 8ο 
Ῥτοίερεπίο ρτα(ία ἴαπι Ἰπίαοίας οχἰοτῖί, απαπι [αοτίέ α οοιταρΒίοπθ 

οοποπρἰςοεμῆαο οατηα]ῖς οχίταποὮς., Ἆθο πιπ]ίο Ῥοβέ ἴοπιροτο αἲ ὅ 

εοάσπι Ῥεϊποῖρε Ῥτορίοτ ἰπκπροταῦί]οπῃ εταηφε]ϊζαπᾶϊ οοπβίαπξῖαπη. 

ἵη Ραΐπιος Ιπαπ]α οκἰ]ῖο τε]ορατείατ (1. τε]εραίατ). ὉὈὶ Ἠππιαπο 

Ἰἱοοί ἀρϊέπίας εοἰαξῖο, ἀϊνίπαο έαπιεη γἱδἰοηῖς πιοταῖέ οτεῦτα «0Ἡ- 

βο]αίῖθηπε το]ενατῖ. Ὠοεπίᾳπε Ιρίάεπι αροσα]γρδίη, απαπι οἱ ἀοπηῖ- π, 

ηπς 4ο εἰπία οοο]ορίαο Ργπεβοπί γε] Γπέπτο τεγε]ανίέε, πιαπα πα 10 
:οοηβδοτὶρεϊε Ὁπάο οοηδίαΐέ ΡτοπιΙςβιπῃ αἷο Ππιαπθπάϊ, ἀ4οπθο Υθ- ο, 
πῖτθί ἀοπιῖπαςδ, ΠΟΠ 6ο Ῥεγίποτε, αποά αἶπο Ἰ4ῦοτο εργίαπη]η]Β 

γὶσίατας ἵηπ πιππάο, δεᾷ ἴ]ο Ῥοβας, αποᾷ αἴπο ἀο]οτο ραξεῖοπῖς 

{ταηκίπτας οπ5δοί ἆο πιππάο. Φὶο οπῖπ ἵπ ραίΐταπι Πἑετῖβ 

Ἰοφίπιας: Οππι Ίοηδο οοπ[θοίας 8επίο φοἶτοί Ιπιππῖπετε ἀῑεπι τ6- 15 

οεβδας »ι1, οοητοσα{ς ἀἰδοιρα]ῖς εαὶς Ῥοτ πιοπ]πποπία οχ]λοτίαῖο-- 
ἱ πι ἆο πιδδαταπη οε]εθταίοπεπι π]ππαπαι οἷς Ῥαΐο[εοῖέ ἀῑεπῃ. 

Ὠεϊπάε ἀεξεεπάεῃβ ἵηπ ἀε[ίοβειτ 5ορη]ίπτας 5παο Ίοσεσπι, [αοία 

ογαζῖοπο Ῥοβίΐέπ οδὲ αἆ Ρραΐτος πο, ἴαπι Ἰῦ6ι α ἆοἱοτθ πιογίῖβ, 

| απαπι α οοιταρΏοπο οατηῖς Ἰηγερ]έατ αΠεπτς. ον. 
3 Ἠγεϊίετ σα ο. 91, 94 Ρ. 981. Ῥετηϊυαϊε ᾳπἴρρο ἑαδηπιοπίαπι, 
| γετῦππι ἀεῖ Ρταεάϊοαπᾶο, ροτλῖθεί οίίαπα πππο ραπάεμάο (9): αἰ-- 

2 50ᾳ. οἳ οὔεη Ρ. 199, 90: 901, {5ᾳᾳ. απ5 ΗΙετοηγτωις ππᾶ ἀἱο ἆασα ο 

αν αἴθτίεῃ Ῥατα]Πείεη. Ὠϊο Γοτίο επ φμο ἑαπιεπ αἴο. Κεμτεπ υὶθᾶςς ἵπ ἄοτ πι 

; ετιγεϊζετίεη Ἐθοεηδίοη ἆἀο8 Μοϊ]ηας (ΒΙ0]. 049. ΤΙ, 9, 68): απᾶε ἑαπι ἠίαεσιιδ 

Φτοίεφεπίε ειι ογαέία ἄεὶ α Ῥαεπα επἠέ, φμαπι α εογγαρέίοπε εαγπἰς 

ππαπςὲέ ἐπεπιωηίς, οἆετ ἴπι Ἰατοϊηῖβοηεη Ῥτοσβοτας (ΒΙ0]. Μας. Π, 1, 52): 

φιὲ αἰοΐπα ἁἀοπεπέ ποδὲγὲ εἶεφι Ολὶκὲ ργοεφεπίε ογαία α Ὀιεπεὶς εἰ 

}ετυεπέίε οἷεί ἀοϊίο οεῖιέ αἰ]]εία Γογὲϊθδεύηιις ποη οοπιδισέις, δεᾶ ἑαπιφιαπι 
μπεις, ἐίαεκις αο ὑπέαείις επίοῖξ, εἰ ἀοπιῖηί φιὲ επι ἀῑενιέ δαϊυαπέε 
ογαϊία εἰ τε[γἰφεγαπίε ἐαπι ἴαεκις ας ἰίνε α Ῥοεπα αρραγιαέ, αμα α 

εογγιρέίοπε εαγέδ ππαπδὶέ ἐπέεφεγ ας ἐπιηνίς | 14. Ὠϊθφοτ Βοτίοϊνε θα ξ 
[ φεϊ]νγεῖσο πγστεῖο] παῖε ἆθπη Ῥτοῖος σατη ζομαππθδεν. (0ο. Απιϊα. ρ. 144) 

ππά ἄ4επῃ ἵπ ἀἴθδεπι Βεῖοκ Ὀεϊπαί Ἰάρηεκελοη Ῥτοίος σατ ΑΡροκαϊγρ8εθ 
(0οἆ. Εαιά. 459). Ὠαφ8 γοταιβπίββεη βοἶπος Τοάρθίαφος πἰχά πος]ι 
ἀεπεῖοῖετ Ἠετνοτρεβοῦεη ἵηπ ἄετ Καπου εἀδολμιπϊατοᾶο Απσηρᾶπς (Μαἲ, 
ΒΙ0]. Ν. 1, 1, 450) οί Αὐάῑας Υ, 29 (ΕαὈτῖο. Ἡ, 581), Μεϊῖέις (Εαυτίο, 
Η1, 651: ΒΙο]. Οᾳδῖι. Ἡ, 2, τὸ). Μεϊτ απ ἀῑο Ώατείείϊπης ἵπ Αισαδης 

Ττασίαϊ 194 ἵπ ὅομ. (οὔει Ρ. 205, 8 8αᾳᾳ.) βομ]ϊθαφδὲ αἰοῖ ἆθτ 8οΡεηῃ. .α 
Ιπίάος απ (Οτίοχορταρ]α Βαεῖ]. 1569, 2. ΤΠεϊ! Ρ. 598 εξ ΒΙΡΙ. Οᾳεἴπ. ΠΙ, ’ 

2, 98). Ὠος]ὶ Ἠαί αποὴ Ιδίάος ἀῑε Εἰπ]εϊίαπς Ιοπφο ἴαπι οεἑικέαξἰς θείο 

7εδδις, οι ἀἴενι ἐγαπδπεαφγαξίοπές 5. ας ὑπιπίπεγε αἰδὲ δεπεἰγεὲ | 93 844. ΟΥ. 
Ἠϊετον. οῦεπ Ρ. 200, 25 πεῦκί Αππιοτκιηρον. Ώου ἴπι Ρτοῖος γοτ ΑπριδεηΒ 

- 

4. ακοὐωμκὰὰ 
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απἰάσπι α {6ΠΙΡΟΙΘ ἀοπιπίοαθ ΡαβΒΙΟΠΙΒ, ΤοβαγθοοπΙβ εἰ αβοθῃ- 

βἱοπίβ ἴηπ οοθ]απι πδαπο αἆ π]ῆπια Ὠοπαδαπί Ῥηποιρί {6πΙΡΟΤΑ, 

Ῥ6ι αΠΠΟΒ οἱτοίίοι βοχαρἰπία οί απἶπααθ αΏδαπο π]]ο αἀπιπίοπ]ο 

βογ]ρεπάϊ γοετραπι ρταθάϊοαθαί. Αί πρὶ α Ὠοπιίαπο, απἱ βθοπη- 
ὅ ἀπβ Ῥορί Ἀοτοποπι ΟΠηἱβΙαποταπα Ῥειβεοπίου οχβίϊΒί, οχϊ]ῖο πιῖβ- 

40 

15 

β8 οβί, Ιγαπιροηίθς ἵηπ οορ]οβίαπι Πασταίῖοϊ, απαθὶί ἵπ ἀθεπία α 

Ραδίοτο ον]]α Ιαρὶ, Ματοίοη, Οετιπίμαβ οἱ Ἐβίοπ οοίθγίᾳπο Απί- 

οτ]βέῖ, αἱ ΟἨτΙβίαπι {πἱ58ο απίο Ματίαπι ποραθαπί, αἰπιρ]οϊαίοπα 

Πάεἳ εγαηρο]ίοαο Ρ6ΙΥΕΙΡ3 Ππιασ]ανοιο ἀοοίίπα, Βθᾷ οππι ἴρβθ 
Ροβί οοοἴδίοπεπα Ποπιαπί Ῥογπαϊεηπίο Ῥίο Ῥτποῖρο Άθιγα τθ- 

ἀῑτοεί Ἐρίιοραπι, οοπιρα]βΙβ αὉ ΟΠΙΠΙΡΙΒ Ῥαεπθ {ππο Αβίαρ αρίθ- 

οορῖς οἱ πιπ]ίαγαπα οοο]θβίαταπι ἹεραίίοπΙραβ, ἆθ οοβοίετπα ραΐγὶ 

ἀἰπιπ]ίαίο ΟΠτΙβ αἰήτβ ΒΕ6ΙΠΙΟΠΕΠΙ {80616, 6ο αποᾷ ἵπ {Ίππη 

αἱογαπι εγαηρεΠβίαταπα βοπ1ρίῖς ἆθ Πιππαπ]ίαίο οἶας ϱα/Ποϊδηίοπη (1) 

ΒΙΡΙ νιἀστοπίατ Παβοτο {θρπιοπία,. ΘΟποά Ί]ο βο ποη α]ῑίοι {αο- 

(αγαπα γθβροπάϊέ, πῖςϊ Ιπάϊοίο Ιεϊαπῖο ΟΠ1ΠΘΦ ἵπ ϱΟΠΙΙΠΠΠΟΘ ἀοπιῖ- 

παπι Ῥτθσαγθηίας, τί 1ο ἀΐρπα αοτἱΏοτο Ῥοβαῖ ἨἘέ Ίου Ἱία 

Ραΐταίο Ἰπβίτασίίαβ τογο]αίίοπο Αρτα βαπο ρταθία ἀερείαίας, 

Ττασίαίθη σι ΖοἨαππθϐ πο Ἠϊθι αἶοῃ Ππἀάεπάρ Αιβάτιο]ς αὔθφιε αζπιὐπί- 
Ὅ.ουίο δογἰθεπάί Ὀερερποεί ἵπ ἆθπι ετγγδϊἰθτίεη Μο]ίας (Β10]. 0αΑ. Ἡ, 2, 71) 

ἵῃπ ἆθπι Βαΐή Οοπείαί 8απο Ὀοεαίιπι «ολαππεπι ωδφμε αἄ αλεύπιπι ροεπ6 

υἱίαο διαε {επιριιδ αὔδηιε είς θογέρέιγαε ὑπάϊουίς ευαπιφεἰύιπι ργαεᾶίσᾶξδε. 

Ἐς Ἰοϊβαῦ ἆαππ υγδῖίθι: δεᾷ οι γι εὐαπθε]ίογιπι Ίου εδὲ ἸΜαἰί]αεί, 

{αγοὶ εἰ Ίμμεαε εἰίαπι αἆ ἑρδιπι ποὐίία βρετυεπἰβδεί, ῥγοδαυϊ φιίᾶεπι 

Ἰάεπι εἰ υεγἰαίεπι ἄἰσίογιωπ, ἆθεδδε ἴαπιεπι ουἰάδέ αἴίφιμα εἰ εα πιαΦύῶπε, 

Ύμαε Υπο ᾖῥγαεάἰσαοπί 8αθ ἴεπιρογε ἀοπιίπιις φεβδεγαἰ. Θιμοπίαπι 

αιίεπι αἲ Ἰμδ Ίιαεο υἰδευαπίέιγ οπιίδδα, γοθαίΐμς εδ α ]Γγαἰγίθωδ, αξ εα, 

Ύμαε Ῥγαείεγίεγαπέ ΊγίΟγΕδ, απίο ἰγαάιδοπεπι «Ἰο]ανππίς δαϊυαἰογίδ Φεδία 

οοπδογἰθεγαί, «φιιοᾶᾷ εἰ /εοῦ. «ί φιωία παἰυὐαίεπι ἀοποπί δεοιώιάµπι «αΥ- 

πεπι ουεὶ ΠΜαίί]αεις υεῖ Ίμισαδ ἀεδεγίμδεγαπέ, γοὐσιαέ Ίναες «Ἰο]ιαππεβ, εἰ 

α ἐλεο]οφία αἴφμε αὖὐ ἵρδα εἶις ἀὐυύπίίαίε κιώρδῦέ ἐπογάίωπι; φμαε ΡαΥ8 

δίπο ἄωθίο ἐρδὶ οεῖωέ επἰπιίο ρε δρὶγἱέωπι δαποίιπι γεδεγοαία εδ. Εἰεπί- 

ἑμάίπε παπιΦµε ογαίίαε θίο. ΜΙι ἆθη Ἰθίπίοι ὙΜοτίθη πηΝπᾶθί ἀἱθβο Ἐθ- 
οοηδίοη ἆἀ98 Μα]]ίπβ ἵπ ἀῑο Ὀανβίε]]αης ἆθβ ΑΡάΐας (1. ]. 5896) οἶπ, πε]οπθς 

πὶομίς ἴρουι ἄθηπ Όπδρταπρ ἆθ9 Ἐναπρο]ίαπη Ἰαί, ΝαοἨ ποπίρεν βάίπθη ᾿ 
αὖοι ροΏί δἱο σα Αὐάῑαβ Ρ. 681 ἄροει, οἆετ νἰεἰπιεητ πα ἆθιῃ ΙΥάΘΤΘΠ 

Μο]Πίις (Εαὐτίο, Π1, 691). -- Ὠϊίο Βοτοκβίοπίριπρ ἀοτ ἄ]ίθτοη Ἐνγ. 
βἰθΙΙὲ Ἠίθτου. νυν. Π]αδίν, 9 βο]υδίάπάϊσ ποῦσθηῃ ἀῑθ (εβομὶομίο Υοη ἆθς 
ΒΙ6ο ἀπτο] ἀἱο αθἰαἰβοἹεη Ῥϊβο]οίο. ἘΒΡαπβο ἆθιτ Ῥτοιος Υοι Αιριβίίπβ 

Τταρίαίον ἴρει ὅοἩ, (νο. ΙΥ, 982) | 18. ἄεὐμαίμς: οἳ 48 δαἴιγαίιδ 498 
Ἠϊοτοῃ. οΌθη ρ. 199, 14, ππᾶ ἆθπ 19. ἀθι γοη Ὠοπίβ Παγαπδροροῦθπθη 

ΒΘΙΠΙΟΠΘ (Ααριβί, οΡΡ. ΧΥΠΙ, 1076): φιια δαρἰεπέία δαφύπαίως εγιείαυῖέ 

»1π ϱγζποἰρίο εγαί υεγθιιπι" οἵο, 



ΟΠΊΠ65 Παθγδίίσοοταπι {επεῦτας Ῥραίε[ασία απδίίο γετίαῖς Ίπεο 
ἀἱαρα]έ: η ρτϊποϊρῖο, ΙπᾳπΙεΠς, οταί γοτόαπι είοι” 

ο ῬπάΠεμ ποςἩ ρ. 98Ι: Εί Ἠου υἱγριπὶ ρεϊνΠαρῖαπι τεσίο 8εΙ- 

ναραίας, πί αἆ βοετπίαπάα γοετρῖ Ιποοτταρερί]ής βασταπιοπία ἵπ- 

οογταρίο 1ρ5ε ποη βοἶππι οοτᾷο βεὰ οἱ «οχροτο Ρτοᾶετεί (1. Ρτ0- 

ἀῑτεί). 
ΥΠ. Ιηποσεπέϊπς ΤΙ τον Ἐοπι ἵπ Βτιεί απ Ἐχφπροτίας 

βαρί παοὮ ΑπζΗμΙαηπς ἀ4ετ Καποπῖκομεη Βυ. ος Ν. Τοβίαπιεπίς: 

Οείετα απίεπ, 4παο τεαὶ ϱπΏ ποπιπε Μαμ]λίαρ αἴνε {αεοβί 

πηποτῖς, τε] αιΏ ποπιπο Ῥοαΐτ εἰ ὁοἰαπηίε, 4παο α αποάαπη 

Τ.εποῖο βοτἱρία 5ππῖ, [γε] «πὈ ποπηῖηο Απάτοαθ, ᾳπαε α Νεχοσλατίάε 

εί 1εοπίᾶα ΡΠΙ]οδορ]μίε] γε] εαὈ ποπιῖπο ΤΠοπιαρ αἱ αἱ απα βππέ 

α]α, ποι βοἶππῃ τερπάϊαπάα, γεταπη εῖαπι πογοτίς 6986 ἁαπιπαπάα. 

ΥΠΙ. Τατίρ]πς τοπ Αρίοτρα ἵπ εἴπεπι ΕΒτίαί απ ἀῑο Βὶ- 

βοιῦ{α Ιἀαεῖαβ ππά Οεροπῖαπβ βαδέ πας αἰπίσεηῃ αἱ]σοπιείπεγθη 

Βεππετκπηφεπ ἄθει ἆεπ εΏταπει ἆετ ΑΡροξτγρΏεπ Ὀθὶί ἆεπ γει- 

πασπ] Ἠαετείῖα, ᾱ. Ἡ. ἀ4επ Ρτβδοϊ]απὶκίεη βραΠΙΕΠΒ: 

Ἠ]απά απίεπι ερεοϊα]έετ ἵπ Π]ῖς αοεῦας απῖ ὃ. Τμοπιαο ἆῖ- 

οπηίατ Ῥταε οαείοτίς ποίαπάππι αἰᾳπε οχβδοεταπάππι 65, αποά 

ἀῑοῖέ εππα ποη Ώαρβσατε Ῥετ αθπαπι κἰοπέ Ἰαῦθί ἀοπηήπῖοα Ῥτας- 

ἀϊεαίῖο αίᾳπε ἰγαᾶιᾶο, 5οᾷ Ρεν οἰεαπῃ βο]απι, αποά ααἰάπι Ι8ὲῖ 

ποβίτῖ ποη τθοϊρίαπέ, βεά Μαπιομαεί 5εαπππίπτ, απαο ἨὨαθγθβίβ 

Ἠκάεπα Ποτίς ππίατ εἰ εαᾶεπι ἀορπιαία εἰ Ἠϊά ἀείετίοτα βεοίαίαγ. 

να εχβεοταΏ]]ς ππ]γεγαϊς Ῥ6ς ΟΠΙΠΘΑ ἴειτας αἆ Ρτΐπιαπη ΡΓοίΘΑΒ- 
βἱοπίς 8παε εοη{εββίοποπῃ πες ἀἴδοπβεα ἁαπιποίαγ οροτίθε, Ρεί 

επῖᾳ5 απείοτες γεἰ Ῥετ πιαχίπιππη Ῥεϊπείρεπι Μαπεπι ας ἀῑβδοῖρα]οβ 

εἶπς Ηχος ΟΠΙΠΕΒ αΡοοτγρ]Ώος γε] οοπιροβϊέος γε] Ιπ[εσίος 6986 

πιαηϊ[εκίαπι ϱδί, βρεοἰαΠίες απίεπι αοίτς ἴ]]1ο8 απἱ τοςαπίασ 

ὃ. Οἱ Ηϊετοπ. αἀν. οονίπ. 1, 26 οὔει Ρ. 201, 5--δ. ἴπι Ῥτοος σαπι 

οἨβηπεβεν. (0904. Αιπῖαί. 144): Ταπιεπ ροξὲ οπυπες ευαπφε]ίιπι δογὲρείε; 

εί Ίου οἰγρίπί ἀεδεναέωτ | 7. Ερϊφε. ΥΙ, 13: Ῥοπίβοεαπι Ῥοπι. ερ. Ρεππῖπᾶθ 
εᾱ. Βεποεπεπιαπη Ρ. 545 ! 10. Οοπβίαπέ (96 Βο[οσπεπι.) Ῥεπιετκέ: »4παθ 
πποϊπῖς ἱποίπδα θυπί, οπηεΗέ 0π688π. πθς οχθίαπέ π]κί ἵπ οχοεπιρ]ατίρας οο]]θο, 

Ρον. Ηϊςρ. εί Ιδίά. Μος Ιάεπι 0αθβΠ. οππῃ ππο πηβ. Οοἱθετέ. δὲ αἰίθτο ΡΙ1. 
Ρταθ{ετί εἰ 5ἱ φια διωπέ ἑαϊία". Ώετο Ὀτιπεϊι ἄες Ἐαυτίο. Ἡ, Τ67 Αα., ἆλβα 
εποελαγἰᾶε εἰ Ιεοπίάα 38 ΟἸαγίπο εἰ Ιιεισίο γετατηπαθ]ε βεῖεπ, δε 

πιεῖηθθ Ἰίββδεπς πἰςμέ γγάεταρτοσΒεη Ἰοτάεπ, Οἱ ΤΗ1ο, Αοία Απάτοαε 
Ρ. | 18. Ια] πιπβς πας] Βατοῃ. 9πη. θᾱ. Μοραπί. 1601 έοπι, 1, 55 84. 

84 απῃΏ. 44τ οἴίτει, πεϊοῖετ βεἰθδέ πθᾶοτ 4πβ Απιῦτοβδ. Μοταίος ΗΙδίογ. 
Ἠιερ. Ἡ, 26 οἶετί 

ΑΔεία ύοφδηηῖ8. 14 

5 

10 

45 

25 



. 

Ὁ, Απάτεαο τε] Ι]]οβ ααπὶ αρροε]]απίατ ϐ. ἆοαπη1β, 

4198 δαοτί]ερο 1,εποῖαβ οτο οοπβοτὶρα]{, γε] 1]1οβ 
ααπἱ ἁἰοππίατ 3. Έμοπιας οἱ 18 αἰπηή]α, οκ απίρας Μαπ]ο]ασὶ 

οί Ρν]βοϊ]απ]κίας, γοἱ ᾳπαδουπᾳαθ ΙΙ οβί δοσία ϱΘΙΠΙάΠΕ, ΟΠΙΠΘΠΙ 
ὅ Ἠαοτοβίπι ΑβπαΠΙ οοπῄγππατο πθιπίασ, οἱ πιαχῖπιο οκ Ῥ]αβρηεπιίβ- 

ΒΊΠΙΟ Ίο 1ρτο απἱ γοσαίαν πιοπιοτῖα αΡροβίο]οταπι, ἵπ απο 

αᾱ πιαβΏαπ ΡοιγΥογβΙίΑ{ἱ5 βπαο αποιογίαίοπι ἀοομίπαπι ἀοπη]ηϊ 

πιοηδαπίατ, απ ἰοίαπι ἀθβίτί Ἱερεπῃ νοίαετὶδ (ορίαπιοη{ϊ οἱ οπιπία 

ᾳπαο Β. Μογβί ἆα ἀϊγειαίβ ογεαίπταο [αοίογίδᾳπο ἀῑγιπιίαβ 16γθ- 
10 Ἰαΐα βαπί, Ργαείαυ γοςφσαβ αἰαδάσπι Πρτί Ραδρηοπιίαβ, α1αθ Τ6- 

{ογτο Ῥοτίαεβαπι ορ. ἨὈί απίεπι πϊγαβί]α Ί]α αίααο νἰαίθς, 

ᾳπαο ἵηπ αροοτγρΠΙς βοτρία βαπί, βαποίογαπι αροβίο]οταπι γε] 6886 

γε] Ροίπίβδο 6586 ποπ ἀποίαπι θβέ, Ἱία ἀἱκραίαίίοηθβ α88θΓΠΙΟΠΘΑ- 

ᾳπ6 ἴ]αδ 6επβααπι ππαρπογαπι αὖ Ἠαστοίοίς οοπβίαί Ιηβοτίαβ, 

16 οχ απίθαβ βοτρίατίς ἀἴνεικα ἰοείπιοπία Ὀἱαβρμοπιϊδ οππίρβ 

Ῥ]επα 5πΏ Μία] απαὶς αἀθοηρία ἀϊδεβδί, ααἶθας οἴίαπι τί ροίαῖ 
Ρο ΒΘ6ΏΒΗΠ5 πιαῖ απαλίαίο τεβροπάἱ οἵο, 

ΙΧ. Ώοσγείαπι ο]αβ1ὶ 4ο Πρηϊς τοοΙριεπᾶϊβ 6ἱ ποη. τοςὶ- 

Ῥίοπά!ς ο. 6, ὃ 804. (πας ἆθπι Τοχί υοί ΟΥεάποτ, Ζαγ ἄοβο]. 
20 4ε8 Καποπς Ρ. οἱ6): Αοίιβ΄ ποπιίηο Απάγοαθ αροβίοΠ, αβοοτ}- 

Ῥαπι. Αοίαβ ποπῄπο Τῃμοπιαθ αροβίο, αροοιγρηαπι. Αοίαβ 

ΠΟΠΙΙΠο Ῥοίγῖ αροδίο] αροοτγρΠαπι. Αοίαδ ποπιπο ΡΙΗΠΡρὶ αρο- 
βίο], αροαγρμαπι; -- 8 16 ρ. οΙτ: 10τί ΟΠΠΠΘΑΒ, 4ποβ {οοῖί 

1μαιοῖας, ἀἱδοίρα]ας ἀἰαθο], αροοτγρΠΙ. 

26 Χ. Τπεοάοτοείαςβ Ἰασγοί. {αΏ. οοπιρ. Π1, 4 (ο. βομα]πε ΙΥ, 

949): Ἡ δὲ τῶν τεσσαρεσκαιδεκατιτῶν αἴρεσις ταύτην ὑπόφθεσιν 
ἔχει. φασὶ τὸν εὐαγγελιστὴὶν Ιωάννην ἓν τῇ ᾿4σίᾳ κηρύξαντα 
διδάξαι αὐτοὺς ἓν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη τῆς σελήνης ἔπιτε- 

λέσαι τοῦ πάσχα τὴν ἑορτήν. -- κέχρηνται δὲ καὶ ταῖς πεπλα- 

80 νηµέναις τῶν ἀποστόλων πράξεσι καὶ τοῖς ἄλλοις νόθοις, μᾶλλον 

δὲ ἀλλοτρίοις τῆς χάριτος, ἃ καλοῦσιν ἀπόκρυφα. 
ΧΙ. Ἑριτασπιίας γονπ Απίιοςμίοπ Ῥοαηίγποτίθί ἵπ 6ἰπαί 

ΘοἨγ/{{αη οἶπθη σοπγίββοη Φολο]αβίίοις Απαίο]ίας πηίθΓ απάθΓΕΠΙ αἴιοῃ 

4θβεεη Έχαρο: πόθεν δυνάµεθα τεκµήρασθαι τὸν εὐαγγελιστὴν 

91. Ἠϊπίοι ΤΊοπιαε αροδἰο]έ οἱοὈί Οιθοᾶποι Ρερεηπ ἆάδ Ζοιρπῖθ παθῇῃ- 

«19Υ6Υ Ἠββ. Ιυγὲ ἄεοεπι. Ὀα8 πι αἱ 8 2 (Ππεγαγίωπι ποπιίπε Ρείγὶ 

αφοδἰοἰ, φιιοᾷ αρρεἰἰαίιι «απο Οἰεπιεπέίς, αροογηρ]ώπ) Ἠϊειετ ϱεταίπθη 

βοϊῃπ. Ῥοτί Ἰαῦαη πιαΏτοτο Ἠββ. Ἠίπίος Οἰθπισπίίς πο ἘἨοολμί ον π- 

πιονο Χ οἆοι ΙΧ οὔει ΥΠ οὔαει ΧΙΙ | 98. Πειοιδ: 8 Ἠπάθη βἰοἩ ἱθ 
γαγίαπίθη 1Ιιοιέζμς, «Γοπέΐις, 1επίοίνς, 1ηιούμδ, Πισίαπιιδ, Φεζεισῖωδ. 

ο ο ἐκ αι) 
ο. 



νυν σνσ Ἅ- 

Ἰωάννην ἔτι μένει» (Ῥλοβτς, οοᾱ. 29329 εᾱ. Ῥε]κκετ Ρ. 909), παπά 
Ίννατ Ζπηᾶςηδί 9ο (Ρ. 904): ὅτι δὲ περίεστιν ὃ παρθένος Ἰωάν- 
νης, ὅπερ ἐζήτησας, ὥσπερ τὸν Ἐνῶὼχ καὶ τὸν Ἠλίαν παράδοσις 
μαρτυρεῖ, οὕτω καὶ τοῦτον. καὶ τὸ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις δὲ 

εἰρημένον εἰς τὸν αὐτὸν ἡμᾶς νοῦν ἕλκει. Ἀἄπ]ίοι «οἱ. οἱ, 99, 5 

Ἰπ Βοσας ποταιξ Ζα {ταδεη Ιδί: πῶς οὐχὶ τὴν µέχρι τῆς παρου- 

σίας αὐτοῦ διαμονὴὶν ἡ ἀλήθεια προλέγχει; Αποη ἆοᾖ. οἱ, 99 
8ΡτεςΒε πἰομί ἀἆαφερεῃ. ΒίετΏεη 5ο ὀομαηππες {Γεϊ]εί, αΏετ 

ετςί πι Ἀζοπιεπί ἀετ Ρατπεῖο ππά πατ Γὶτ εἴποεῃ Μοπιεπέ, πῖε 

απο] Ἠεποςὴ παπά Ε]ίας. Απο ἀῑο Απραῦο ἆ98 Τ,εὈεηδα]ίετ ἀας 10 

οπαπηπες εί Κἰτοπεπ]ϊείοτίκετη πο Επδεβίαβ βΡτοε]ε ἀαδβορεῃ 

εὔεηςξο πγεπὶς, πο ἀῑο Ἠβ]βδοπε Απραυε Ἀθειτ ἀῑο ἆαμτε ἀ.8 

ἨεποεἩ. ἨὨαταιί: ταύτῃ τῇ δόξη συνᾷδουσι καὶ αἳ πράξεις 

τοῦ ἠγαπημένου Ἰωάννου καὶ ὃ βίος, ἃς οὐκ ὀλίγοι προφέρουσι. 
κατατεθεὶς γάρ, φασί, κατὼ τὴν αὐτοῦ ἐκείνου προτροπὴν ἔν 15 

τινι τόπῳ, ζητηθεὶς αἰφνίδιον οὐχ εὑρίσχετο, ἀλλὰ µόνον τὸ 
ἁγίασμα βρύον ἐξ αὐτοῦ τοῦ τύπου, ἐν ᾧ πρὸς βραχεῖαν ῥοπὴν 
ἐτέθη: ἂφ᾿ οὗ πάντες ὡς πηγὴν ἁγιασμοῦ τὸ ἅγιον ἐκεῖνο 
μύρο» ἀρυόμεθα. 

ΧΠ. Άπς ἆεπ Αοίοη ἆθ5 Οοπο]Ι]. Νίοπαεπαπη Π τ. ὔ. Τ8τ 20 

εγ[αΏτεὮ ντ, ἆάαξς απ{ ἀετ Ῥηάοτίεϊπά]σϊεπ Ὀγποάε σα Κοι- 

βίαππορε! τοπ ο. 704 ππίετ απάἀθτεη Ζεπρπῖκεεη ἆετ ακϊτε]ι- 

Ἠεπεῃ Ιἰεταίατ αποἩ αροκτγρηῖκεμε Αροείε]ποκολ]ε]ίενπ οἴτί 

ππά ΙπδΏοεβοπάετο ἆάς ππίοη αἷς Έτασπι. ΠΙ αὐσεάταεκίο ΒεΠε]ς 

Υοτρε]εδεη Ἱγοτάεη πατ. Όα πιεητετο ἀεπι «ρᾶίετεν Οοπο απ- 25 

πομπεπάε Βϊδεηδίε ΚΙαρίεῃπ, απῖ 4ε; Ὀγποάο σα ΚοηείαπΗπορεΙ 

ἀαάττε] φείᾶαςεμί ποτάεη ζα βεῖῃ, ἆαδε πὶοΏέ ἀἱαο οἰΗτίεν ΊΓετ]κα 

4ει Ὑἄίοι 5ε]ῦδέ τοτρε]ερέ ππά ἵη ρτῦβδετοπι Ζπ5απιπιεπηαης 

ΥΟΙΡεΙεΒεη πππτάεπ, βοπάετη πατ γοεγείϊπιππε]ίο Ἐκοετρίο (ΗΠατ- 

ἀπῖπ, Αοία Οοπεῖ. ΙΥ, 1885. 900. 406 -- Μαηκί ΧΙΙ, 98. 1Τ4, 90 

919), 8ο πιτάεπ τα Νίεδα ἵπ ἆετ ΙΥ. παπά Ύ. Βεβείοη ας {ή Ἡτ- 

Ἠε]ε Ὑοτ]εβπήπσφεπ απξ 4επ ὈῬείτεβεπάει Οοάΐσες φε]θδί Υοιρε- 

ΠΟΠΙΠΙΕΗ, ππά Ίπνατ τορε]πιᾶςεῖρ βο, ἆαδς απ ἀ4ετ Βρίίσε ἆετ εγβίεη 

γοτ]εεαπς ας εἶπετ ραΐτιεῖδομεπ Βομτίδι ἀετεη Απίαπρανοτίο 

αἴετί πιτάεη (Πατάπῖη ΤΗΥ, 164 καα.). Ὀετ οῦεπ ατνᾶλμηίο Αἱ- 55 

9. ἴπ Βεζαρ απῖ αἴε ἀτεῖ Πεῖπθέ ϱ8 βοἶοῃ 953, 40: πλὴν καὶ οὗτοι 
πολυχρόνιον βίον ἀνύοντες γεύσονταί ποτε Φανάτου κἂν ἓν ῥιπῇ ὀφδαλ- 
μοῦ. Ὠ]6Β8 ἴδί αποῖ ἀῑε Μείππηρ ἆθ9 ῬεεπάοΠϊρροϊγίαβ περὶ τῆς συντε- 
λείας τοῦ κόσμου ἨἩϊρρο]. οᾱ. Ἰαβατᾶο Ρ. 104, 18. 28: 105, 10. 
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κολη]{ (Έπαρπι. ΠΠ) Ππάεί βἶοἈ Παπ ἵη ἆθπ Αοίεπ. νοη Νἱοᾶα 

ΒΟΝΟΠΙ παοἩ ἆαπι ϱτεοβῖβοεΠθη αἱ πας] Ῥεϊάενπ ΙαίοιπίβεΠθη 

Ῥοχίοη (Ἠατά. Ρ. 296. 6606) αἱβ οτρίο Τοοίῖοη ἐκ τῶν ψευδετει- 
γράφων περιόδων τῶν ἁγίων αποστόλων, επἰρεἨτί αρεν ἆ6β 

:Ἡθ]σομοη ὧν (οὗ, ἦς) ἤ ἀρχή υπὰ ἆαὶ Απίαηραγνοτίο 495 Βι60ἨΒ, 

Ώαρβερεῃ 1βί οἵη απάετορ ήῆο]ς ἀειβε]ρεν Φομ( (απίεη Εναρτη. 1 

π. 1) απ Ίεπθ θιβίο πηί ἆθπ ΊΝογίθη 4ΠΡΘΒΟἨΙΟΒΑΕΠ ἔτι ὁ αὐτὸς 
ἀνέγνω ἔκ τῆς αὐτῆς ῥίβλου, ἧς ἤ ἀρχή' ποτὲ βουλόμενος τὸν 

Ἰησοῦν κρατῆσαι. καὶ μεν ἕτερα": ἓν ὑλώδει καὶ παχεῖ σώματι 
προσέβαλλον κτλ. ἘβεΠβο ἵη ἆοι Ὑδιβίοη ἆθβ Απακίακίας, Ὑνδ]- 

τοπά {οηφο]ίτβ ἵπ ΒαίΠθί αἲβ δἶποι απάστη ϱηοοβίδεπεη Ἠαπά- 

φομ απρο{εγῆρίεηπ Ὑεταίοη (Παντάαϊη Ρ. 66) δομταῖρί: Γα εοάεπι 

[ἰόνο. «Αἴἰφμαπᾶο σιήη «Γεδιπι υεἰ]εηι αρργελεπᾶεγα, πι πιαογέαὲ 

6ξ οΥ 4880 ΟΟΥΡΟΥΟ πι οσσιγγἩ. «θάοι βἰελί, ἆα58 ἀἱο απροῦ- 

Ἰσλει Απαπραπτοτίο ἆεβ ΒαοἈν Πεν τομ αἱ Απίαπρβιγοτίο 

468 γοιβοἱ6βθεποη Ἐχαρπιοηίφ οι]καππί οἰπά (να. ΤμΙ]ο 1.1. ρ. 19). 

Αὖετ ἀῑο ΤΑ ἆ65 ρτἱοοΠἰδοπεπ Τοχίεβ ππᾶ ἀ469 Απαδίαβίας οἵ- 

ΚΙδγί οἱοὴ παι, Ἱοπη πγβρτὔηρ]οἩ ἀῑο ]είζί νετ]ογεπεῦ ΑΠ{αΠΡΒ- 

πγογίο ἆαβ Βασ] ππ]τ]κ]ο ἆθι εἶο απ]ςἠπάϊἰρεπάεν ΕπΙΗΤΠΠΡΑΒ- 

{οιπιε] ροε{ο]ρί αἰπά, Ὀπά ἆαδε ἀϊεδείρεη Ὠεί ἆοτ ππεϊίοη αἩ- 

βίαΐΐ Ὀαί αι οἳβίεη Πδοβοη απβ ἆοπι ρ]αίοπεη ΒιοἨ ΥογβοΙαβΘη 

ποτάθη αοἱθεῃ, δὲ ππάθηκύαν,. Όας ἸἹαίσι Ἰυπεῖίο Ιδί αἱδο ἀάδ 

οιρίο ἆθι Ζει ει Ὑοτ]θραπρ πασἩ. 5 ροάπτ/αε ἀΐοδοτ Βοαυγεῖβ- 

{ἠμγαπρ Κατπ, ἆα ρ]εῖο πασμ]θτ Ζα Ίδδοῃ ἰδί (Ηατάπίη Ρ. 900): 

Ταράσιος ὃ ἁγιώτατος πατριάρχης εἶπεν' αἵ προαναγνωσνεῖσαι 

ἔννοιαί εἶσι τοῦ εὐαγγελίου; ἤ ἁγία σύνοδος εἶπεν μὴ γένοιτο" 

οὔτε τὰ προαναγνωσθέντα δεχόµεθα οὔτε τὰ ἔσχατα τοῦ «4υ-' 

κοµήδους (Έπαρπι. 1). Ταράσιος ὅ ἁγιώτατος πατριάρχης 
εἶπεν" ὁ δεχόμενος τὰ δεύτερα τὰ περὶ «4{υκοµήδους, δέχεται 
καὶ τὰ πρῶτα, καθ ὃν τρόπον καὶ τὸ ψευδοσύλλογον ἐκεῖνο. 

--- Ώαπη 16 65 αὖθτ αποἩ Πυοαιν]οροπά νγαμγκομεϊπ]ομ, ἆαδ8 

4ἱο Ἠαϊ]απίο]ρο ἆοι Ὑοι]εραπρ ἀαι Απίεϊπαπἀετίο]ᾳο Ίπι Βασ] 

βο]υβδί απίρτοσΏεπ Ἰαί; ἆα[οι ἀἱο Ονάπαπρ ἆαι ἀγαῖ αβδίεη 

Εναρπιεηίο ἴπ πιθίπετ Απβραῦο. -- 18 [οἱδίο ποοὮ ἀ4εὶ Απίτας 

ππά Ῥοβομ]αθς (Ἠατά. 901): εἰ παρίσταται τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ καὶ 
οἰκουμενικῇ συνόδῳ, γένοιτο ἀπόφασις, τοῦ µηχέτι ἀπογρά- 

φεσθαί τινας τὸ μιαρὸν τοῦτο βιβλίον. ἡ ἁγία σύνοδος εὖπεν" 

μηδεὶς ἀπογραφέσθω" καὶ οὐ µόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πυρὶ αὐτὸ 
ἄξιον κρίνοµεν ἀποδίδοσθαι. 

πε να, μι 



Χπι. {. Νίεαρ]λοτας ΟΡ. (οωτοπορτ. Ὀχονίς ο. Ογοᾶπετ 
ἵπ ἀεπι Ώορρε]μεβί νοη 1899/1805, Ρ. 05 ο. Οτεάποτ, Τατ εδεῇ. 
468 0αποης ρ. 129): 

καὶ ὅσα τῆς νέας ἀπόκρυφα 
α. περίοδος Πέτρου στίχοι (βψν. 

β. περίοδος Ἰωάννου στίχοι |βχ. 
Υ. περίοδος Θωμᾶ στίχοι αὐ’. 

9. [Απττλεί. αἂν. Ερίρ]απίάεπι ῶοί Ῥιτα, Πρίοι]. Βο]. ΙΥ, 
9το: Ἔτι προκοµίζουσιν ἀνοσίους καὶ µυθώδεις φωνάς, εἰς 

6. περιοδος, Ὑάβδ ἄετ Απα]ορῖο ἄετ {ο]πεπάοπ Νππιπετη πέερεη νοἵ- 
πυζίεπεν Ἰδί, ᾳἱεὈί Οτεᾶποτ ἵπ ἄετ ᾳεπαππίεη Ζηαϊίοη Απβραῦςθ, ππᾶ Ῥ6- 
τη{έ βἷο] εὔεπ Πατ απ{ 2 Ἠββδ., ἄαρερει ἵπ ἄετ Απβς. τον 1855/98 οἶνπθ 
γατίαπίθ περιοδοι, εὔὈθηςδο Ηβε]γείσεπά απεῖ »Ζατ θ8οΠ. ἄες 0αποπβ” 

Ῥ. 145 περιοδοι 6ερεη Ρ. 122. ἨΜεῖπε ἹΠατππης τοι ἄεπ Ταχίεη δεῖ 
Οτεάπες, Ῥεβοπάετε ἵπ ἆετ παεἩφείαδδεπεπ ,,θβεβίομίε ἀεςβ Οαποπβ΄’, 
4ετεπ Νοιηνεπάϊσκεῖέ ἴε] βοποῃ Ετίηει Ὀρψίεβεῃ Ἰαῦς, πιβς 1ο] π]οᾶετ- 

Ἰοῖθη | ,βψν΄: απᾶἆτο ,βύφ’, ἵπ ἆετ Πευετβείσαπς ἀες Απαδία». Εἱδ]. Ὀοί 

Οτεάπες, Ζατ θ8οΠ. ἆ. Οαποπ8 Ρ. 196: Πἐὐπεγαγέμπι Ῥείγέ Όεγεις 86ου | 

6. ,Αχ΄: απἀετθ ,}χ’, 2500 Απαθί. | 7. θωμα Οχθᾶπετ 1832/38: Θωμαν Ζαχ 
εδεΙ. ἆ. Ο. Ρ. 192, ἆας τίοηᾶρε π]εᾶετ ρ. 145 ,αψ: αχ εοᾱ. Οοἵδ]., 
1600 Απαρίας. Ὀοευτίσεης Ἰαί ἀϊθβει Υος ἆεπ ἀτεῖ Χπππποτη ες ρτῖεοΠῖ- 

5εἴθη Τοαχίες πος]ι (Οτεάπατ, Ζατ ε8εΠ. ᾱ. 6. ρ. 126): ΙΗπετατίατι Ῥαμ]ϊ 

γειειιβ 3600 [ 8 --- Ρ. 214, 14. Ὠϊ6Ῥ8 Οἶίαί βείσο ἸοὮ ἵηπ ΚΙαπππθτη ππᾶ πεβπιθ 

4επ Βαΐσ Ρ. 2414, 7 9α. πὶεβί ππίοτ ἀῑο Ἐταρπιεπίο ἄθφ8 Τ,εποῖπς ααἲ, πγεῖὶ 
ο] 8 πατ Εᾶτ αεί πγαἨμγβολείη]ο], πἰοΏέ αὖει Εήτ σεν] Ἰαίία, ἆαδα 

«4εόντιος Ρ. 214, { -- «4εύκιος φεῖ. Ὅπι αἴπεπ Βολμτεϊυζεμ]ετ ἄετ ρατῖδες 
Ἠβα., πε]οῖα Ρίτα Ὀεπαίσίο, οἆετ εἴπεη Ι,988- απά ἨὈτποκ{εβμ]εγ ἀ6β 

Ἠεταιβσεῦετς Ἠαπάε]έ ε5 αἶο]ι πἰοϊε; ἄεπῃ Νϊεερμοτας 5ο]ῦθί βίθ]]ε ἀϊσβαπι 
νου ἄεπ ΒΙάεταίϊτπιθτη οἰμτίεη Ἰ,εοπείας βοίοτὲ ἄθπ Τ,εοπίας γου Κθα- 

ΡοΙί απ{ Ογρετη αἷδ ἄεπ γαµτειπ Ττᾶροι ἀθββεῖθεη Ναππεπε ρερεπίΏοτ 
(Ρήτα ΙΥ, οτ1. 9). Ττοσᾶεπι Περί Ἠΐοι παλγβολεϊηΠεὮ εἶπθ ετομτεῖναπρ 
4ε5 Ἀαπιεπς Ἰ,εποῖα σα Ετιπᾶς (5 οὔεπ σα Ρ. 202, 2: 210, 25). Ῥεπη 

ειδίεης ψητά ἴηπ ἀἴεβεῃ ΒίτεΙίβομτή το ἆθδ Νίεερβοτας ἐπεϊγεῖςε ἀῑε ρ]εῖείιε 

Ππεγαίας Ώθβρτοσπεῃ, πγῖθ ἵπ ἆθηπ Αείεπ ἀθεβ Όοπο. Νίο, ΠΠ; ππᾶ πίο ἀοτί 

αἳ5 4επ οο]απποθββείεη ἆ98 Ι,οποῖιβ, ομπθο ἆαθ ]εάοσῖι ἀετ Χαππθ Τ,οι- 

οἵπθ ρεπαηπέ πᾶτο, εἶπ ΒέΠἱεἷς αππεβηητί γηῖτᾶ, ἵπ πε]επεπι ἀῑε Αππεπάπης 
4ει Μαἰετ]κιπδί ζατ Ῥοτίταϊίταπς γετε]τίετ ῬεταὔηΠελκείίεν ρετῖρί πηῖτᾶ, 
80 Πΐετ 8 εἶπετ Εῆσ πιγ(π]βο]ι ετκ]ἄτίειν Φομεῖζι ἆε8 Τ,εοπῖα8. Ἐδ Καππ 
4ες βαίσ ρ. 214, Τ 5ᾳα. ἀεπι Ἐταστι. ΤΙ ἴπι πεϊίετεη Υετ]αιί αἶε] 8πΠς6- 

ΒΕΠΊΟΒ8εη Ἠαῦεῃ. ία ἀαθεεῖοο σα Απίαηνςρ αὈρετίββεη Ι6έ, 80 Καππ 68 

Άτα Ὀομ]πδς απνο]]κ(απάϊςρ αεῖῃς ππά 8εποῦ ἵπ Ἑταρπεπέ αε]οβι πητᾶ ἀῑθ 

Ῥατα]]είο ΖΥγβεἹεν ἆετ Ὠϊ]ά]οῖι ἀατρεβίε]έεν θείαΙϊι ἀθβ ομαππες παπά 

ἀετ]επίσει ΟἨτίκᾶ σετοβεπ. Ἐετπει Ιδί ἀἱε ἀοκείῖθεῖο ΟἨτίείο]ορῖε ἀες 
Ἰειοϊαβασίεη εὔθηβο βίατκ ρετῖρί ποτάεη (8. απο] Ῥποῦας οοᾱ. 114, 



ο 

: «4εόντιόν τινα ταύτας ἀναφέροντες, τῆς τῶν ἐξαγίστων {οκητῶν 

μοίρας τυγχάνοντα, ὡς ἔκ τῶν λόγων αὐτοῦ συνιδεῖν ἐστιν, ὃς 
πρός τε ἑαυτὸν διαστασιάζει καὶ τὴν ἀλήθειαν. Τούτου δὲ 
πρὸς τὸ βλάσφημον ἔτι καὶ τὸ παράλογον καὶ ἀλλόκοτον ἐν 

ὅ ἄλλοις Φριαμβεύεται. καὺ τοίνυν κατασκιάζει» πειρώμενος τὴν 
ἀληθῆ τοῦ σωτῆρος ἐνσωμάτησιν, φησίν' 

»Καλῶς οἱ ζωγράφοι µίαν εἰκόνα τοῦ κυρίου γράφειν οὐ 

μεμαθήκασι-. | 
καὶ βούλεται τοῦτο πιστοῦσθαι ἀπό τε τοῦ προσευχόµενον 

10 τὸν Χριστὸν γεγονέναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὅ ἥλιος, καὶ 

απὸ τοῦ βαπτίσματος τῷ ἰδόντα αὐτὸν φρίξαι τὸν Ἰορδάνην' 

πρὸς δέ γε καὶ ἀπὸ τῆς µεταμορφώσεως τῷ μὴ ἐνέγκαι 

κατανοῆσαι τοὺς ἀποστόλους' καὺ ἕτερα ἄττα προσθεὶς ἐφά- 
μιλλα.] 

16 ΧΙΝΥ. Επιφανίου μοναχοῦ καὺ πρεσβυτέρου περὶ τοῦ βίου 

τῆς ὑπεραγίας Φεοτόκου καὶ τῶν τῆς ζωῆς αὐτῆς χρόνων. 

Ἡ δὲ πανύμνητος καὶ ἀεὶ παρθένος Φεοτόκος πρὸ δεκαπέντε 

Ἠϊ6υ ϱ. 216, 28 8ᾳᾳ.), πὶθ ἀῑο ἀθβ Ι,οοπίῖτς νοη ΝΙοβρποταβ. Ἐβ ἰδί σα 

νθιρ]αίσοἸθη, Ὑα5 ΝΙοθδρΠοτιβ ἵη οἶποι απάθτη ΒίτδϊιβοἩτις (Μαϊ, Χοτνα Ῥ. 

ΕΙΡ]. Ὑ, 1, τ9) νου ἆθεπ Βάοιβίϊγπιθγη δαρί: τῇ κακοδαίµονι τῶν «{ἴοκη- 

τῶν πλάνη µαιγόµενοι συμπεριενεχθέντες, ἓν φαντασίᾳ τὴν τοῦ κυρίου 

᾿. σάρκωσίν τε καὶ σταύρωσιν ὀνειρώσσοντες' μηδὲ γὰρ εἶναι Χριστὸν τὸν 
σταυρούµενον ἐφαντάξοντο, ἀλλ αὐτὸν μὲν ἐπὶ τοῦ ὄρους καθέξεσθαι, 

Φιαγελᾶν δὲ ᾿Ιουδαίους ὡς Σίμωνα σταυροῦντας δόξαι Ἄριστὸν ἔσταυ-- 

ρώσθαι. Οἱ. Έπαρπη. Ἡ ππᾶ ἵπ Ῥοσιρ αι Βίπιοη γοη Όγτεπο Ίτθι, Ι, 

24, 4: ΕΡΙΡΗ. Ἠαοτ. 24, ὃ ἴροι Βαβϊάθς, πο αὖοτ ἀθγ Βαιρ ἆ. Π. ἆθτ 

0εΊρειρ ἆαὶ Τ,θιοϊαβασίθη {6ΒΙ{. Ἐπάλμο]Ι οηίδρτθοηθη ἀἱθ γοη Νϊοθρ]ιο- 
τἩβ Ἱ. 9 8ᾳᾳ. απρε(Ἡμτίεπ Βοϊβρίθιο αροἰκτγρηίβοπατ Απιβδομπηβο]καπς ἆος 

ογαηρθΙίβομθη (θβοβίομίθ ρεπαι ἆθὶ Απ νου Έπαρπι, Ι. Π. Υδμίρο 
Ιομοτμαῖό γητά οιδί σα οιγθίοηθη Βθΐπ, Ἱνθηπ ἀἱρ γοη Νίοθρμοτιβ Ἱ. 4 βα. 

οἴεἶτίθ απᾶτο Βομη[ς ρ6ρεΠ ἀῑο Βιάθγβίίτπιου γὶτᾶ ρι]οϊτε αοῖῃ ΑΒ. Ῥήτα 

ΙΥ, 970 π. 1 απ. ὃ | 4. Ερϊρμαπϊ πποπασΒῖ ϱἳ ϱρτ6βῦ. Εάϊία οἱ ἱπθᾶϊία, 

οπτα Α. Ὠνοβκο] 1845 Ρ. 19. Ναομ Ὦτοββα]ὶ Ρ. 85. 86 ϱα. ρομῦτί ος ἵπ 

4ἱο οτβδίο Ἠᾶ]{το ἆθφ 9. σαμπαπάθε Ἱπ ἆθτ ΕΒἰπ]είέπηρ Ῥ. 14 κρασί οἳ 

καὶ ἑκάστου τοῦ (1168 τὸ) ὄνομα, παρ οὐὗπέρ τι ἐλάβομεν, ἐπὶ τοῦ µετω- 
παίου σημανοῦμεν, ἵνα μὴ δόξῃ τισὶν Φδιαβάλλειν ἡμᾶς, ὡς ἴδιόν τι 

προσθεῖναι ἢ ὑφεῖλαι. κἂν ἓκ τῶν ἀποκρύφων τι λάβωμεν ἢ ἐξ αἴρετι- 
κὠν, μηδεὶς ἡμᾶς ἐπιμεμφέσθω | 17. Ἱ. Ἱ. Ρ. 42. Ἑβ ροΏί Υοταπ θ6ἶπθ 
Κτας ἆθτ νοιβομ]οάσπονπ Εαθοαίη ρου ἀἱρ ἸΓοικοπίαἨτέ ἄθτ ἵπ αἷ]ο Ἰα]έ 
πθιβτοπίθη ΑΡοβίο] παςἩ οθγιβαίεπ Ὀοί ἄθἱοροπ]αίὲ ἆθς Τ,οὈοπδαῦβδοβίθᾶς 
46: Μανία. ἈΝαο ἆθπι νἰθ]θίομέ οολίοη Τοχί Μιπρατα] οί Ὦτοββοὶ 
Ρ. 44, π. 16 Ὀεζεϊεμπεί 6 αἱ ϱεγαᾶσζα ας Ἰάροιπ. οεάσπίαιις ρἱεὈί ος 

ἆθη οΏεῃ πιροἰ]λοϊ]ίθη Βοτίομί αιβ ἆθη ,, ἠαπάεταηπρθη ἀθι Αροβίο!” αἱδ 



: ἡμερῶν προεφήτευσε περὶ τῆς ἐξόδου αὐτῆς, καὶ πρὸ τριῶν 
 ἡμερῶν ὁ αρχάγγελος Γαβριὴλ ἐφιστὰς κατεµήνυσεν αὐτῇ τὴν 
ἀπὸ τοῦ κόσμου ἔξοδον καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου. καὶ 
ἀποστείλ]ασα προσεκαλέσατο πάντας τοὺς ἀποστόλους. οἱ δὲ 

παρεγένοντο καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος προγνόντες ὅ 

τὶν αὐτῆς ἔξοδον. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ παρεγένοντο πρὸς 
αὐτήν. συμπαρῖῆσαν δὲ καὶ γυναῖκες, ἥ τε Μαρία ἡ Ἠαγδα- 

Λληνὴ καὶ αἳ Φυγατέρες τοῦ Ἰωσὴφ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἳ κατὰ 

γένος αὐτῇ προσήκουσαι. καὶ πολὺν λόγον ἐξέφετο αὐτοῖς καὶ 

μυστήρια φρικτά, ἅπερ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς ἐμβαλοῦσα ἐτήρει, 10 
καὶ τὸν χαιρετισμὸν τοῦ ἀγγέλου καὶ τὴν ὁπτασίαν αὐτοῦ καὶ 

τὴν πρώην ἐπιφάνειαν, ἣν προσευχοµένη ἓν τῷ ναῷ ἑώρακεν, 
ὥς ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων περιόδοις ἐμφέρεται. 

ΧΥ. Ε]λοεῖας. 1. ΟἱΡΙ. οοᾱ. 114, εᾱ. Βε]κετ ρ. 90: Ἰάνε- 

γνώσθη βιβλίον, αἱ Λεγόµεναι τῶν ἀποστόλων περίοδοι, ἐν αἷς 15 
περιείχοντο πράξεις Πέτρου, Ἰωάννου, ἀνδρέου, Θωμᾶ, Παύ- 

Λου. γράφει δὲ αὐτάς, ὡς δηλοῖ τὸ αὐτὸ βιβλίον, 4εύκιος Χα- 

ρἴνος. ἡ δὲ φράσις εἰς τὸ παντελὲς ἀνώμαλός τὲ καὶ παρηΛ- 

λαγμένη' καὶ συντάξεσι γὰρ καὶ λέξεσι κέχρηται ἐνίοτε μὲν 

οὐκ ἠμελημέναις, κατὰ δὲ τὸ πλεῖστον ἀγοραίοις καὶ πεπατη- 20 

µέναις, καὶ οὐδὲν τῆς ὅμαλῆς καὶ αὐτοσχεδίου φράσεως καὶ 

τῆς ἐκεῖφεν ἐμφύτου χάριτος, καθ ἣν ὃ εὐαγγελικὸς καὶ ἄπο- 

στολικὸς διαμεµόρφωται Λόγος, οὐδ ἴχνος ἐμφαίνων. γέμει δὲ 
καὶ µωρίας πολλῆς καὶ τῆς πρὸς ἑαυτὸν µάχης καὶ ἐναντιώσεως. 

φησὲ γὰρ ἄλλον εἶναι τὸν τῶν Ἰουδαίων Φεὸν καὶ κακόν, οὗ 55 

καὶ Σίμωνα τὸν µάγον ὑπηρέτην καθεστάναι, ἄλλον δὲ τὸν 

Ἄριστόν, ὃν φησιν ἀγαθόν καὶ φύρων ἅπαντα καὶ συγχέων 

καλεῖ αὐτὸν καὶ πατέρα καὶ υἱόν. λέγει δὲ μηδ ἐνανφρωπησαι 

αεῖπο, Ίεπεῃ ΕαὈε]η (ο{. Τιβεπεπάοτε, 8ροο. 4Ρροοτ. 97 8ᾳα. 145 9ᾳᾳ. 126 βᾳ.) 

επίφερεηρεκείσίε Μεϊῖππηρ | 4. οι δε -- εξοδον {ελ]έ ἵπι «ο ΜΙηρ. | 19. ως 

-- Εµφερεται βἱεὈί Ώτεβδε] πας] εἴπεπι Ὑαΐο., Ὁαῖ Μῖης. ΕεΏ]ίε ἀῑεΒ, ἵπ 
εἴπεπι απάετη Ὑαβςο. αΌετ Ἰεῖβθαί 68 ως δε εν ταις χτλ., 80 385 Πετάπτο] 

4ἱε {ο]πεπάο ΤΠαίδαςΠε καὶ διαθήκην ἐποίησε εἰηπρε]αεῖεεί πᾶτο. Α0ετ 

ἀϊθβθ ντα παο] αἴεπ ἀτεῖ 88. αἴπεπ ΑΡροκτγριου ππίες ἀἄεπι Ναπιεη 
4ε5 Αροβίεὶ Βατίπο]οπιᾶαβ ζαᾳοβδεμτίεῦοπ, ππά ϱ5 Ιδί Καῖπο ἀεπίῖεια 

Βρας πιεητ ἵπι Εο]σεπάεηπ σα Ππάει, πεῖο]ε Ῥετεολεβσίε, ας Ἐταρπιεπί 
ἄετ περίοδοι Ἠεϊτετ ἁπβσιάεμπεῃ. ΏουςἩ πτά ε5 βασΏΗεὮ ἵπ ἀἴθβεπι θπί- 

Ἠα]ίεη 6εύπεδεπ βεῖη, Ἡ85 Ερϊρηαπίας Ρ. 44 88Ρί: μετὰ δὲ τὴν κοίµησιν 

τῆς ἁγίας Φεοτόκου πάντες οἳ ἀπόστολοι διεσπάρησαν. καὶ Ἰωάννης κατ- 

ηλθεν εἲς Ἔφεσον κτλ. οἳ. Ῥτου]οτιβ Ρ. 4, 4. 
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-- ὦ16 --- 

ἁληθῶς ἀλλὰ δόξαι, καὶ πολλὰ πολλάκις φανῆναι τοῖς μαθηταῖς, 

νέον καὶ πρεσβύτην πάλιν, καὶ πάλιν παῖδα, καὶ μείζονα καὶ 

ἐλάττονα καὶ µέγιστον ὥστε τὴν κορυφὴν διήκειν ἔσθ ὅτε 
µέχρις οὐρανοῦ. πολλὰς δὲ καὶ περὶ τοῦ σταυροῦ κενολογίας 

καὶ ἀτοπίας ἀναπλάττει, καὶ τὸν Χριστὸν μὴ σταυρωθῆναι, 

ἀλλ ἕτερον ἄντ αὐτοῦ, καὶ καταγελᾶν διὰ τοῦτο τῶν σταυ- 

ρούντων. γάμους τε νοµίµους ἀθετεῖ καὶ πᾶσαν γένεσιν πο- 

νηράν τε καὶ τοῦ πονηροῦ λέγει. καὶ πλάστην τῶν δαιμόνων 
ἆλλον ἐκληρεῖ, νεκρῶν δὲ ἀνθρώπων καὺ βοῶν καὶ κτηνῶν 
ἄλλων παραλογωτάτας καὶ µειρακιώδεις τερατεύεται ἀναστάσεις. 

δοκεῖ δὲ καὶ κατ εἰκόνων τοῖς εἰκονομάχοις ἓν ταῖς Ἰωάννου 

πράξεσι δογµατίζειν. καὶ ἁπλῶς αὕτη ἤ βίβλος µυρία παιδα- 

ριώδη καὶ ἀπίθανα καὶ κακόύπλαστα καὶ ψευδῆ καὶ μωρὰ καὶ 

ἄλλοις µαχόμενα καὶ ἀσεβῇ καὶ ἄθεα περιέχει ἣν εἰπών τις 

πάσης αἱρέσεως πηγὴν καὶ μητέρα οὐκ ἂν ἀποσφαλείη τοῦ 
εἰκότος. 

2. οοᾱ. 119 οᾱ. Βε]κκοι 120 κασί ϱ) γοπ ἆθπι Μαπίομᾶθι 

Αραρίιβ: καὶ ταῖς Λεγομέναις δὲ πράξεσι τῶν δώδεκα ἀποστό- 

λων, καὶ μάλιστα “4νδρέου πεποιθὼς δείκνυται, κἀκεῖθεν ἔχων 
τὸ φρόνηµα ἠρμένον. 

Χγ]. ΜοαΙΙέας ἵπ εν Ψοιτοάο Ζι 8οἵποι Ῥαββίο Β. ζοαηΠΙΒ: 
Με]Ιέης, βεινας Οἱ, ορίδοορια8 Παπάοσίας, ππϊγοιαίς αρἰφοορίβ 

οἱ οοο]θΒῖῖ οαίμο]οοταπι ἵη ἀοπιίπο αθίθιηαπι βα]αίοπι. Ὑο]ο 

Βο]]οϊίαπι 6986 {αἰεγη]ίαίοπι γοβίταπι 4ο Τ,οποῖο αποάαπι, απὶ 

βοϊρβίέ αροβίο]οταπῃ αοἰᾳ8δ, οαηΠΙβ θναηρο]ἰβδίαςο οἱ βαποίί 

Απάνοαο νο] Τποπ]ας αροβίο]ῖ, απ 4ο νἰταβρας απἰάσπη, ᾳπαθ ρου 

608 ἀοπιῖπαβ {οοῖιί, Ῥ]ατίπια γεια ἀῑχίε, ἆᾳ ἀοοπίπα Υθτο πηπ]έα 

πηθη/1{1β οςί. Ὠἰχίί -επίπι ἀοοπῖδθο 608 ἆπο Ρηποῖρία, αποά εκ- 

14. αλλοις: ΠΙΙΙΟ αλληλοις' Ῥοκκοι | 18. Αραρίιβ, αηροθΏ]ίεἩ οἶπ 

ροιβῦη]ίομοετ βολβ]οι ἆθβ Μαπες Εαῦτίο, 01. ϱτ. ο. Ἡατίθβ Χ, 729: 60ᾳανο, 

ἨΒίοτ. Ἠ{. οᾱ, γοη 1190, αρροπά. Ρ. 166 | 19. πεποιθως -- εχων Βεκκου 
πας] οοᾶ. Ὑεπ ο επΏατ τοἨέίς, ου µονον ου συντιθεται αλλα κακειθεν 
εχει νι]ς. -- Ῥαθτίο. ΡἱΡΙ. ϱν. Χ, τ9 ννο]]ίο ἀπτοῖι Βἰτοίσπαηρ ἀθβ πγγεϊίοη 

ου Ἠε]ίεη | 21.Ώ6ηπ Ζιθιδί νου ΕΙοτοππίας Ἱογαιβρερεῦαπει, Όοδί Εαὐτίο, 

οοᾱ. ρβοιάᾶρ. ΠΙ1, 604 844. ποἀσιπο]ίοη Τοχί γοτρ]αίο]ιο Ιο] πηέ ἀθιῃ ἵπ 

4ε6τ ΒΙρ]οίμθσα Οαβίποπαίβ νο, Π, 2. Αὐιοϊαπρ (Ε]οτῇ]ος.) Ῥ. 66 κα. 

ρυρ]οϊτίθη Τοχέ απά Ὀθπθίολπο οιβίθτοη ἀπτοι ΜΙ, Ἰδίσίοτοῃ ἀπτοῖι Μ | 
25. εἰ εεεῖ. οαἰμ. ΜΙ: οοεἰεδίαγιι οαἑλοίσαγιπι ΜΣ | 925. ααέις ΜΣ: αεία 

ΜΙ, αὖοι ρ. 217, 16 απο] ἀϊθδοι Ίοπο Έοτπι | 26. φιωἱ ἆε . . . ρ]ωγίπια 

Όεγα Μ2: φμαεᾶαπι ἆθ . . . . Όετα ΜΙ 



{. βοογαίυγ οοο]οεία Ομτίκή, οππι θέ ἴρ8ο βαποίας ᾖοβηπος αρορίοῖας 
Ἱπ οαρῖίο εγαηρε]ῖ απἱ ππαπη ἰδείείατ Ῥγϊποϊρίαπι, ἵη ᾳπο ΒΕΠΙΡΟΓ 

Εαοτῖε γετύππη, α 4πο ππίγεγεα ογθαία θππί γἱκϊρί]α ο Ἱην]κίρία. 

Τ,εποῖας απίοπι ἀῑαί εο8 ἀοοπίεεο ἀπο Ρηἰποῖρία Ὀοηί εί πι], εί 

Ῥοπα α Ὀδπο, πιαἶα γοτο α πια]ο Ρτϊποῖρο 5αΏείῆβεε, οππι εοηκίεί ὅ 

πια]απο πμ] 9586 επὐείαπίία]ε.... Ἠαεο 1, εποἲῖ οαπβα ΠΠΕΠΙΟΓΑ- 

γοτῖπι, απί πιεπάαείο Ῥ]επας αροδίοΙο ἀοπιπί αβεετῖέ ἀοεπῖςεο, 
ἆπο Ρρεϊποῖρία Ποπηῖπϊς οχεῖςεο Γασίπτας εί αΠΙπΙιαπΙ α Ώοπο ἆθο 

οοπάϊίαπι, ΟΑΓΠΕΙΑ α ΠπαΙο, δὲ ποοθβεῖίαίο οαγηῖς απίπιατη Ἰηγο]γὶ 

Ρεεσα{ῖβ. Οποά αἱ Ἱία οδδεί, απ ΠΟΠ Ῥεοσαί, οπιπἶπο ποῃ γ]γετοαί. 10 

Βὶο απἱ ποη πιαπάπσαί, απί ποη Εἰδίέε, απ ποπ ἀϊσοτίε, απί ποι 

ἀονπηῖέ, αἶπαο ἀπΏῖο γῖτετε ΠΟΠ Ῥοΐθε. ... Ὠεπίαπο εἰαπεαπι 

οΆτοετθ, {επίαπι ἵπ νῖποπῆς, ἀεροτίαίππι αχῖ]ο αὔξαπε οπἰπιϊπίραΒ 

γίνετε Ῥο55ε οοσποβοίππας, οππι αΏδᾳπο οἶρο εί Ροίαπ αἱ ἀϊσεκίίοπε 

αὲ 5οπιπο Ῥεπ]ίαβ ΠΟΠ Ῥο586 Υίγετο «οπιρτοῦεπιας. Ὀθᾷ πο ἴδία 15 

τεορηίος αἆ Ὦ. οοαππῖς εγαηρε]ϊείαο ρεεία Πεοίαπιας αγσπ]ατη, 

εί αἆ ἀοπιίπαπι 4θ Ἰας Ίαος απαΠίετ πηρτανετῖί, εκρῃεσπιπΒ. 

ΧΥΠ. Με]ίο ἴπι Ῥτοιος τα ἀεπι Βπο]ι Ώε ἰταπεῖία Ματίαο: 

ΜεΠίο, 5εττας ΟΠτὶεᾶ, ερίεοορας εοο]εεῖαο Βατάεηεῖς τετεταὈ]]- 
Όπς ἴπ ἀοπιίπο {ταίτίοας, Ἰωαοβϊσεαε οοπε ας ἵπ Ῥασς, καἰαίεπι. 20 

Όπερε βογἱρβῖςϐο ππο πιεπϊπϊ 4ε αποάαπι Τ,εποῖο, απὶ ποβῖδεαπη 

οσπι αροβίο]ῖς οοπγεγκαίας α]ϊεπο 5επεα οί απίπιο ἔεπιετατίο 4β- 

οεάεπς α τία Ἰπ5ήίαα Ῥ]πτίπα ἆο αροείο]οταπ ασαῖνας ἵπ Ἠρτῖς 

ϱπῖς Ἰηβεγαῖί, εἰ 4ε νἱτίαᾶρης απἰάσπι εοταπι πππ]ία οἱ νατία ἀῑκίε, 

4ε ἀοοίτῖπα γετο ευταπῃ Ῥ]πτίπια πιοπβίέας ο8ί, 455ετεῃς 605 α[έετ 25 

ἀοεπίβεο εί εἰαθί]ῖεπς απαθῖ εκ εοταπῃ γετρῖς ϱπα πε[απάα ατρῃ- 

πιεῃία. Ἀεο βοἶ]απι βἰθί απ{Ποετε ατυϊταίας εδ, τεταπι είῖαπι 

1. εέ ἔρδε Μ2: ἔρεε Μι { 6 πιεπιογανεγίπι ΜΙ: ππεπιογανέ Μ | Τ. ἄο- 

πεϊηέ αφθεγῖέ Μ: ἄεί αξθεγιοξ Μ2 | 8. Γασένταε εί Μ2: παν μέ ΜΙ { 11. είε 

ΜΙ: εἰ οἰσωέ ΜΣ | 19. εατοετε Μι: ἡ κ ΜΣ | 15. ρεπίέως Μ: |» ΝΙ ] 

εοπερτούδεπως Μ2: εοπηρτοδεέγ ΜΙ | εεᾶ πος ἐκία γεεεπέες Μ: ης απ 

Μ'. Εχείετε Τ.Α Ὀεβαρί, ἆλβς ,,Μεἰίαφ΄΄ ἀῑε ΤεἨτο τον ἄεπ Ῥεϊάεη Ῥτίη- 

αἱρίεη παπά Ἐπτάμίπησει ἆἀθ8 Ἰπ]α]ί, ἆαθο εἴπ Μεπβε]ι ἵπ (ε[αηρηῖ, 

Κείεπ ππά Ἐχί] οἵπο Βρεῖθε ππά Τταπ]ς εχἰαεῖτί Ἠαῦς, απ5 φεἴπεπι Οτὶρῖ- 

πα], ἄθπι Βιεῖ] ἀεΒ Τ,εποῖας ΔΠ5ΠεΙσεπ ἆᾱ. Ἡ. πῖομέ ἵηπ βεῖπο Βεατυείϊίπης 

απίπεΊππεη ποῖ]ς | 16. φεσία Μ2: ασ» Μι | {Τ. πεφγανεγέ Μ: πφγανέ 
ΝΙ | 18. Ιοι ϱεῦο ἀϊεδεηπ ΡτοΙος παει ἀ4ετ ΒΙδ]. Μας. 1677, Ἡ, 9, 219. 

ἵπ ἄεπι οοᾱ. Ὑεπείαβ, απς πε]επεπ Τιβδομεπάοτί ἆἀλδ ΒπεἈ ἨεΓδ"ββε- 

ρεῦεπ Ἰαε, {δλ]έ ἀεικεῖοο (Τβομεπά. αροσα]. αροοτ. ρ. 194 οξ, Ῥτο. 
ΧΣΧΙΥ αα.) 



σα 

(:αηβ]ίαπι Ὀθαίαο Φ6ΠΙΡ6Ι γἱγρὶπΙς Ματίαο ρεπ]/]οῖς ἀαῖ Ίνα Ἱπιρίο 

ἀορτανανίέ βίγ]ο, αἱ ἴπ ορο]θβία, ἀθὶ ΠΟΏ. βο]απι Ίρογο, 5οᾷ εἰίατη 

πθ/ία8 Αβἶί αιἀΐτο. ΊΝο08 61βΡο. τοῬίθ Ροίοπίίρας, Ύ4παο αὐ αροβίοΙο 

ο8ηπ6 απάἰνίπιπβ, Ἰαθο αἰπιρ]οίίοι βογἱροπίθςβ, γδρίαο {Γαἰογπ]- 

ἰαϐϊ ἀἰγοχίπιαβ, οΓοάεπίοβ πο α]ίεπα ἀορπιαία αΏ Ἠαογεί]οί ρα]]ή- 

Ἰαηέῖα, δεᾷ Ῥαΐοπι ἵπ Πο, ΠΠαπι ἵπ ραίτο, ἀθῑία[ς οἱ Ιπάϊνίβας 

βιΏδίαπί]αθ {γίπα Πιαπθηίθ Ῥοίβοπα, ηθ(πθ ἀπαβ Ποπιπϊς πδίαγαβ 

οοπά1ίαβ, Ῥοπαπι φοἶ]οσί οί πια]απι, βεά Ππαπῃ παίπτατη Ώοπαπῃ, 

α 4εο Όοπο οοπά]ίαπι, απαθ ἀ4ο]ο βετρεπ{8 αβί ν]αία Ρον οπ]ραπι, 

οί ΟΙτὶθ οβί τεραταία ροι ρταίαπι. 



ο μα ο στ ο σι” 

Ῥϊο Ενγασπιεη{ο. 

1. 

Ποτὲ βουλόμενος τὸν Ἰησοῦν κρατῖσαι ἓν ὑλώδει καὶ 

παχεῖ σώματι προσέβαλλον, ἄλλοτε δὲ πάλιν ψηλαφῶντός µου 

αὐτὸν ἀἄὔλον ἦν καὶ ἀσώματον τὸ ὑποκείμενον καὶ ὡς μηδὲ 

ὅλως ὄν. εἰ δέ ποτε ὑπό τινος τῶν Φαρισαίων κληφθεὶς εἲς 
κλῆσιν ἐπορεύετο, συναπῄειµεν αὐτῷ, καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐλάμ- 
βανε τακτὸν ἄρτον ἕνα ὑπὸ τῶν κεκληκύτων, ἓν οἷς καὶ αὐτὸς 
ἐλάμβανεν ἕνα. τὸν δὲ αὐτοῦ εὐλογῶν διεµέριζεν ἡμῖν, καὶ ἐκ 
τοῦ βραχέος ἕκαστος ἡμῶν ἐχορτάζετο, καὶ οἳ ἡμῶν ἄρτοι ὅλό- 

χληροι ἐφυλάσσοντο, ὥστε ἐκπλήττεσθαι τοὺς καλοῦντας αὐτόν. 
ἐβουλόμην δὲ πολλάκις σὺν αὐτῷ βαδίζων ἰδεῖν, εἰ ἴχνος αὐτοῦ 

ἐπὶ τῆς γῆς φαίνεται -- ἑώρων γὰρ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἑαυτὸν 
ἐπαίροντα --- καὶ οὐδέποτε εἶδον. καὶ ταῦτα ὑμῖν ἔτι ὥσπερ 

προτροπῆς ἕνεκεν, ἀδελφοί, τῆς ἔπ᾽ αὐτὸν πίστεως ὁμιλῶ' τὰ 
γὰρ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ Φαυμάσια τὸ νῦν σεσιγήσθω, ἄρρητα 

ὄντα καὶ τάχα οὐ δυνάµενα οὔτε Λέγεσθαι οὔτε ἀκούεσθαι. 

1. Έταρπ. 1 πας Ἡατάπῖπ ΤΥ, 296 8ᾳα. οἳ Μαπαϊ ΧΙΠ, 169 κα. ππά 

ΤΗ] Οβίθτρτορτ. νου 1847 Ρ. 15 Αα. Ρῖε γοταπβίεαπᾳς ἀἶεβες Έτας- 
πιεηίς Υος ἆ8 {οἰσεπάε Ἰαῦε Ιε] οὔεπ ρ. 919,14 βᾳᾳ. Ὀερτίπάαί. ΜΗ:  Ὀθ- 
πεῖεηπε ἸοἩ ἄεπ ρτιεομίβεπεπ Τεχέε, πε Α ἀῑε Υετεῖοη ἀεβ Απαφίαεῖας, 
τηε Τ, ἀἱε ἀ4εςθ Τ,οπβοβπς ΑΒ. οῦεπ σα ρ. 197,17--19. ἴπ ἀϊεεεπι Ἑταρπιεπέ 
τοᾶεί ομαππες σα εῖπεν Βομίίθτη οἆετ ἄετ απιεϊπάε; ϱ8 Ι8ὲ οἴπο Ἠο- 

πε 8. Ἱ. 15 { 9. κρατησαι: ἆαβι ἀε ἵπ α Α Ἠΐεταητ αἶοὮ απφοἩ]εβδεπάεπ 
ἨΓοτίθ και μεῦ ετερα εΏθπβο ο ἀῑε αἰπ]εεπάεῃ ἸΓογίθ ης η αρχη πῖεΏε 
Ἠϊε]ετ ρε]ῦτεη Α. οῦεπ Ρ. 197, 17. Ζατ Βασμο εξ ΟἸεπι. ΑΙ. αἀππιρτα- 

Ώοπες (4. Π. ὑποτυπώσεις) τα 1 ζομ. 1. εᾱ. Ῥοΐΐετ ρ. 10098: Εεγέωγ εγφο 

πι ἐγαάὑίοπίῦιδ, «φιοπίαπι «οαππεδ. ἑρδιπῃ εογρι φιοᾷ εταί επἰγίπδεεις 

ίαπφεπα, πιαπιπι δµαπι ἴπ ῥτοΓµπᾶα πεδίςεε εἰ εἰ ἀιγίξίαπι οαγγες πιε]ῖο 

-πποᾶο γεϊσαίαπι ε58ε, δεᾷ Ἰοσιήι πιαπιέ ἐγίιίεεε ἀἰκείρι | 4. προσε- 

βαλλον : εοπργεάἰεδαπέων Α., πι οεοιγγίέ Τ,, Ὀθίάςες πολ] πατ Μίδυετ- 

βἰπάπῖφσο νου | 7. κλησιν : γεεικέέιηη (κλισιν1) Α, εοεπαπε 1, | 

αυτω 6: -ἵ- και ημεις Α, ποῦί οοπηαπέίθις Τι { 8. εν οις α Α: φιίπ 
εἰίαπι 1 |16.τογνυν αὮ: ΣΑ 



ο] 

10 

15 

ἐπ ο -- 

Πρὶν δὲ συλληφύῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀνόμων καὶ ὑπὸ 
ἀνόμου ὄφεως νομούὐετουµένων Ἰουδαίων συναγαγὼν πάντας 

ἡμᾶς ἔφη᾽ πρίν µε ἐκείνοις παραδοθῆναι ὑμνήσωμεν τὸν πα- 

τέρα, καὶ οὕτως ἑἐξέλθωμεν ἐπὶ τὸ προκείµενον. κελεύσας οὖν 
ἡμῖν γῦρον ποιῆσαι, ἀποκρατούντων τὰς ἀλλήλων χεῖρας, ἓν 
µέσῳ δὲ αὐτὸς γενόμενος ἔλεγε' τὸ ἁμὴν ὑπακούετέ µοι. ἤρξατο 
οὖν ὑμνεῖν καὶ λέγειν ̓  

4όξα σοι, πάτερ. καὶ ἡμεῖς κυκλεύοντες ὑπηκούομεν 
αὐτῷ τὸ ἁμήν. 

δόξα σοι, Λλόγε' δόξα σοι χάρις. ἁμήν. 

δόξα σοι, τὸ πνεῦμα' δόξα σοι, ἅγιε' δόξα σου τῇ 

δόξη. ἁμήν. 

αἰνοῦμέν σε, πάτερ' εὐχαριστοῦμέν σοι, φῶς, ἓν ᾧ σκύ- 

| τος οὐκ οἴκεῖ. ἁμήν. 

Ἔφ ᾧ δὲ εὐχαριστοῦμεν, λέγω" 

σωύφῆναι φΦέλω, καὶ σῶσαι θέλω. ἁμήν. 

λυφῆναι Φέλω, καὶ Λῦσαι Φέλω. ἁμήν. 

Ί. και υπο αἄνομου οφ. νοµ. α Α: 75], Ῥϊο Εολύμεϊ ἴδέ ππαγγεϊ{ε]- 
πα[; αΌοτ ϱορεῦ ΤΗΙ]ο α. α. Ο. ρ. 29 Ιβί σα οΓΙΠΠΘΤΗ, ἆαβ 1,θιοῖαβ ἀἱο Ιᾷ6ς 

γοπι {οιβίδομοη Ότδρτιπς ἆθβ πιοβαϊβέπθη (ΘβθίΦ68 πππάθβί6πς Ρθβο]]ο]έ 

νονμΏ]]έ Ἠα{. ας Ῥατίο, Ῥταθβ. δίαίί ρον{οοί οἆςι αοτϊδί Ὀαραρί ζη8σ]βί 

πΣ, ἆα8β ἀἱο ΟἨηΙδίαπ νοτίο]σοπάεπ πάθη αἱβ βοἶο]ο νοπι Το{αΙ ἄθβοίᾳ 

ππᾷ εΡοίθ Αἱ6Ἡ ρεῦθη Ιά8866π τιπά Ὀθίο]ρεπ ο{ Ζοᾳ. 8, 44 | 8. υµνησω- 
µεν: ἀἱο Ῥτϊδοϊ]απίβίθη, γγε]ο]ο ἀἴεβεη Ηγπιπαβ ἵπ οἶπο Ίητγετ Βομγίίθη 
ΔΙ{ΓΡΕΠΟΠΙΙΠΘΏ Ἠαίίεπ, {απάθη ἆθπ βοβδολἰομίοπεπ Απκηϊρβιηρεριποί 

τίοΏείρ ἵπ Μαϊίμ. 26, 90. Ματο, 14, 96 Α. οΌθἩ ρ. 204,7 | δ. ημιν Α 1: 
υμιν α (Παινάπῖη), Ῥθί Μαπαί νοτρθββοτί | ϐθ. ελεγε -- µοι π8ο] ΤΗΙΟ”8 
γοτΏεββοτΙΠβ: ελεγε το" αµην, ἐπακουετε µου ϐ, ἀῑεεδαί: Απιεπ, οὐυεᾶίέε 

πι] Α, ἀἰσίί: απιεπ, αιδοιζίαίε αιίεπι πε Ἱ, 8. πιι ]. δ| 8. υπηκουοµεν 

πασὮ Τ, (οὐαιάυύπιις) Α. (γεδροπάεῦαπιιι εἰ): επηκουοµεν ᾱ. ΠΗατάπίη 

Ὀράαολίθ π]οΠί ἆάδβ υπακουειν μπι Ἰδο]ιβο]σθβαἩπς τοβδροπάίτθν” Ἰδίβοί, 

ΨΙΘΏἨ 6Υ Π8ΟἨ Α. απεκρινοµεθα νοΙβοΒ]αρ, ν/ὰδ ἆαππ Ὀοί Μαηβί γουβίϊπι- 
τηθ]ὲ Ἰδί | 19. οἱ { σοι. 1, ὃ | 15. ευχαριστουµεν  Ἱω ογαίἰας αφεύαπιις 
ΑΙ εγω ᾱ Α Τ: ἀἱο Ἠαπάρεπιεικιπς ἆθι ρτῖθοΠ. Ἡδ. τσως λεγει Ὠεὶ 
Ἠαταπίῃ {ααρί ΠἰοΠίβ. ἆθβαβ γοᾶσί πο: »Ώθι ατιπᾶ πήβτοι Ώαπκ- 

βαριηρ βΡτος]θ 1οἨ Ἰθίβί απδ | 16. Ὀπίοι ἆεπ γοη ΑπριαδίἨ αἲιδ ἆθτῃ 

Ρτϊβοἱαπἰβιίδοπθη Ίος εχοοτρἰτίεν πά Ἠθβρτοςμθπον Βπποβδίίοκθη 

ἀϊοβορ Ἠγππις πἰπιπηέ ἀἱθ οιβίο ΦίοΙΙο οἶπ ,δοίυογε οοῖο εἰ δοῖυὲ υοἰο Ξ 

1. 17. Αῦθτ πας; ἄθβδοπ Βθβριοομιης Γδλνί ος {οτί Ίος ἄε διφεγογέθι 
εἰμδάεπι Ίιψπυπέ οενὈί ἀἄῑοί ροἱεδέ, δὲ αἲξ: δαϊυαγε υοἱο εί δαΐυανί υοἶο”. 

Ρἱο Οτάπαηρ «ἰδί αἰδο ἀἱθ γοη α Α Ἱ,. Οοπβεαπεπί αρος δὲ Αιραβίΐη 

βθΡεη ἀἱθβο ἀταὶ Ζθιρεη ἵπ ἀει Ὑοταπδίθ]ιπρ ἀαι αοϊνεη Έουπι νο 4 

'ραβ8ΐνο6; 8ο ἀἱθ απάθτεη ουδί Ρ. 221, ὃ 



πρωφῆναι θέλω, καὶ τρῶσαι θέλω. ἁμήν. 
[γεννηθῆναι Θέλω, καὶ γεννᾶν θέλω. ἁμήν-] 
φαγεῖν Φέλω, καὶ βρωθῆναι Φέλω. αἁμήν. 

ἀκούειν θέλω, καὶ ἀκούεσθαι Φέλω. ἁμήν. 
νοηθῆναι Φέλω, νοῦς ὢν ὅλος. ἁμήν. 5 

Λλούσασθαι Φέλω, καὶ Λλούειν θέλω. αἁμήν. 

ᾗ χάρις χορεύει αὐλῆσαι Φέλω, ὀρχήσασθε πάντες. 
ἁμήν. 

θρηνῆσαι θέλω, κόψασθε πάντες. ἁμήν. 
Πωμαοετπα 8ππι ΗΡΙ, Ἠ]ε ααὶ πιε γΙάςΒ. 10 

ἵαππα «σπα ΕΡὶ, απἱσππιαπα πιε ρπ]ςαβ. 

ὨΩπὶ νίάες αποά αρο, ἴαεο ορετᾶ πιθα. 

Ύετρο Η]αςί οπποία, δί ποῦ 5ππι Π]αδας ἵῃ {οίππη.] 

Η. . 

Ταῦτα, ἀγαπητοί, χορεύσας µεῷ ἡμῶν ὃ κύριος ἐξῆλφε, 15 

1. τρωθηναι ... τρωσαι { Τ,: ἰαδεβεγί . . . ἔαλεκεετε {ασεγε Α, πας] 

ΤηΠο Ἱ. Ἱ. -- τηχΘηναι . . . τηξαι | 2. ἀἴεβεπ Ύθτ8 ετσᾶπτο ἰοῖι ας Α. Τ, 

παφοὶ ουοῖο εἰ φίφπετε (φεπεταγε Ἰ) οοῖο. Απο Απριαβίη Ἠδέ φεπεγατὶ 
φοῖο. Ζακ Β4ασςμο οἳ ζομ. 16, οἱ: 19, 24 1 5. φαγειν  Τ, (εζετε): πιαπ- 

ἀμεατε Α νιεΠεῖομὲε τρωγειν οἳ ὗο. 6. 54---51 | 4. αχουειν κτλ. 6 Ἡ: ππι- 

Ρεκε]ιτέ αιαἰγὶ υοῖο εἰ αιαίγε υοῖο Α, Ὀεῖ ΤΠΙο Ρ. 16 ἴδε ἆετ ρτίεεβῖ8εῖἸθ 
Ύεις ἀπτοὮ Υ86Ι8εΠεΠ απβρεί[α]]εη | 6. λουσασθαι κτλ. 6 Α: Ίαυασε... 

Ιαυαγί Ἰ,, ΤΗΠο πιδοηίε ἨεΏει λουεσθαι ππᾶ {ταρί Ρ. 51, οῦ ἀἴεβδετ Ζεῖ]ε 

νιεΙεῖεπί ἀἄετ Βαζ Ῥεῖ Απριβίῖπ ΟΓπατε υοίο εἰ ογπαγὶ νοῖο θπἲβρτες]Ὦθ. 
Ζατ Βασ]ο οί Μτ. 10, 38 βα. Ίμπο. 19. 90 αἰπετδεῖίς τ. ζομ. 13, 8 απάτε- 

βε[ΐς | 7. αυλησαι θελω ( Α Ἱ,: εαπίαγε υοῖο Απδ., Ὑ6Ππ απάθεια 468 ἆθπι 
ΕΙεῖεὮ ἁαταιί οἰμτίοη εαἴίαίε ειωιεξί ππποε]υαι νοταπρῖηρ | 9. 8ρηνησαι α: 

Ἰαπιεπέαγί Α Τ,, Ρίαπφετγε ΑΠΡ. | χοφασθεπαντες α Α (ρἰαπφίέε οπιπεθ): ἔωι- 

αίίε ρεείογα οπεπεΒ Τ., ἐιωπάέε νοδ οπυπες Ας. | 10---19. Ὀεῖ Ααριαδίπ ετα]ίεπ, 
πυτάεῃ {η Νϊεᾶα πῖοΏέ πηῖξ νοτσεϊδβεπ, παεβτ]ῖο]ι πἰοΏέ Ἱνερεπ ἴπτοἙ Ῥδβυπάςις 
αηειὔβείσεη Ιπῃα]ί8 --- ἄεπη ἀἴθδε οτΐθραηρ 5οἩίε ρεταᾶς ἆεπ Ἰάτείῖβε]ετ 

Οατακίετ 4ε5δ Βπεμα Ῥεπείδεη ---, βοπάοτη εἶνετ εδ ερεπίμεῖ περεν. 
ΟΡ αἷε εἰπαπάει πηπι ε]θαχτ ρείο]ρί αἰπά, παπά γ]θνῖθὶ ΣπΙδεπετ Ἱ. 9 ππᾶ 
10 νετίοτεη ἰδί, Ι8δί εἶοί π]εΏί πιεἩτ βαρεπ. Χα νος Ἱ. 9 Ι88εί ἆας πῖ- 
οξηῖβεῖε Εχοετρί Κεῖπευ Ἐαππι σαχ Ἐἰπδομίεβραης, ππά απἀτετβεϊϊ {οἱσί 
απ» 4ετ Εἰπ]είειπς ἆθ5 {οἱσεπάεπ Ἐταρσπῃ., ἆαβς ἄετ Ηγπιπῃς πἰοΗε νο]]κιᾶπάϊς 
γοτρεϊεεεν ππτάε | 10. Οἱ 5ομ. 8, 12, φως Ξ- λυχνος Ματ]. 5, 14. 15. Βεϊάεβ 

νετραπάεη Αροο. 18, 25: 22, 5 | 1. ΟΙ. 6ομ. 10, Τ. 9 εοπδϊπϊτε πε 

Μα, τ, Τ ππᾶ ἆεῃπ Ῥαταϊιείετ | 14. Έταρτι. Η απς ἀεικεῖοεπ Οπε]ίο γγῖθ 

ἆδ5 νοτίρε | 15. ἀῑα ἸΓοτίε και εδ ετερα Υοἵ ταυτα  Α, πεϊεῖιε φεἱῦφί- 

νετβίᾶπάοὮ επι Ὑοτ]εβετ σα Νίεᾶα απρβεμὂτεν, Ίνα Τ, πιαυεείαπάεην: εἰ 
ὑπέεγ αἰία: Ίπες ἀῑιεεέὲ πιεί δαϊίαξε ποδίβοιωπε; ἀοπείπιις αμέεπι εφγεδδις εἰ 
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κ αν ο 

καὶ ἡμεῖς ὥσπερ πλανηθέντες ἢ καὶ ἀποκοιμηθέντες ἄλλος 
ἀλλαχόσε πεφεύγαµεν. ἐγὼ μὲν ἰδῶν αὐτὸν πάσχοντα οὐδὲ 

προσέµεινα αὐτοῦ τὸ πάθος, αλλ ἔφυγον ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν, κλαίων ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι. καὶ ὅτε το ,,ἄρον" ἐβοᾶτο, 
ἀπεκρεμάσθη ὥρας ἕκτης ἡμεριῆς, καὶ σκότος ἐφ᾽ ὅλης τῆς 
γῆς ἐγεγόνει. καὶ στὰς ὃ κύριός µου ἐν µέσῳ τοῦ σπηλαίου 
καὶ φωτίσας µε εἶπεν' Ιωάννη, τῷ κάτω ὄχλῳ ἓν Ἱεροσο- 

λύμοις σταυροῦμαι καὶ λόγχαις νύσσομαι, καὶ καλάµοις ὄξος τε 

καὶ χολὴν ποτίζοµαι' σοὶ δὲ Λλαλῶ καὶ ὃ Λλαλῶ ἄκουσον. ἐγώ 

σοι ὑπέβαλον ἀνελφεῖν εἰς τοῦτο τὸ ὄρος, ὅπως ακούσης ἃ δεῖ 

µαθητὴν παρὰ διδασκάλου µανθάνειν καὶ ἄνθρωπον παρὰ 

Φεοῦ-. καὶ εἴπὼν ταῦτα ἔδειξέ µοι σταυρὸν φωτὸς πεπηγ- 

1. αποκοιµηῦ. 6 Α (οράοιπιθηίθϐ): 6 8ΟΠΙΠΟ πιος εχρενγεοξὶ Ἱ, πχ 

{α]δο]ο Ὀευοειβοίιηρ | 9. πεφευγαµεν οἳ Μα, 96, 5θ. Ματο, 44, 50 {. 

(4ομ. 16. 92). Α0οτ απο ἆθτ ζοπαηπο» ἆἀθβ Τ,οιοῖαδ πἰπιπιί οἶπθ Α:ἱβ- 

παἩπιθδίεΙ]αηρ θἵηπ, ΜΙί εγω µεν κτλ. νά ρεβαβρί, ἆα8δθ ϱ: ἆαβ Τοᾶςβ- 
Ιοϊάθη ὅθβι ποϊγοῖῖρ πι αΠΡΘΒΘΕΠΠ (6ομ. 19, 26 .), αὖει πἰομέ ἀαῦσί 

Βίαπᾶ ρεΠα]ίεῃ Ἰαβθ. ἨΜΙί και οτε Ἱ. 4 νητᾶ ἆαπηπ αιί οἴποη {τ]θγθτ 
Ζεϊίραποί πιτίο]κρερτίβεη | µεν : 14ο Α, αιέεπι Ὦ | ὃ. προσεµεινα ἄ: 

εωδρεσίαυί ΑΔ, ροΐωί /εγγε (υπεμεινα») Τι | 4. αρον παν 6οᾖ. 19, 19 οἳ Ίμιο, 
25, 18 | ὅ. εκτης ηµερινης οἳ Μαιίμ. 27. 45: Ματο. 15. 88: Ίμπο. 28, 44. 

Απ 41689 Φί6]Ιθη Ιδύ πδροπ ἀθτ {οἱδεπάση Εἰπαίθιπίς σιηᾶσμαί Ζα ἄθπ]θν; 

αΌαι ἆἀθτ Ἰάατβρτιο] πῖέ Ματο. 15, 25 πνϊτᾶφ Ἰκαιπ σογαρί ποτάθη βθῖη 
0Πθ «ομ. 19, 14, Υ38 ππη 8Ο ΒΙΟΠΘΤΘΥ, ἆα ὅοἩ. 19, 19 ἵπ ἀθιβε]θεπ Ζοῖ]θ 

Ὀον[οἰαίοη(ϊρέ Ιδί. Ὀονι Ζιβαίή ηµερινης ἀῑεπί πατ, ἀῑο Ἰαπάατρατ]κοῖε 

ἀοιτ Εἰπβίετηϊς σα Ἀθρεηῃ, Ῥουαῖκί αΌθτ, ἆαβδβ ἀϊοδοτ ΚΙθϊπαρίαί Ὀοί σοι, 

49, 14 απ Κοῖπθ απάτθ αἱβ ἀἱο ϱοπ/ὔμη]ίοπο Βαπάαεπσᾶβ]αηπρ γοη ΒΟΠπΠΕΠ- 

απ{- Ρΐδ Ὀπίοτραηρ ἀαολπίο; ἄεπηῃ Ὠοί ἆετ βοβαπ. τπιίδοπθη βππάθη- 

Ζ3μ]Πβ, ᾱ. Ἡ. ἆθτ απβιίροἩῃ, Ὑτάθη ἀἱο Ὀοίάση βοοᾳδίοη Βίππάθη αἱβ 

νοτ- απᾶά πασλπηϊέᾶρίρσο σι ιπίθγβοΠθϊάθη ϱΡ6Υ/Θ86Π Βαΐπ, Ἰπᾶ πὶἰοπί αἱ 
Ταβθβ- απᾶ ΝαοΠίβίιπάθ, ἆα βἷθ ]6 πβοΙ ἆοτ όαμτθαπεῖί Ῥοϊάς οπγγοᾶσι 
ἵη ἄἱο Ζοϊι 499 Ναολμίάιπκο]θ οἆθι ἆοτ Ταροβ]ιε]ιο οἆοι ἀοτ Ώἄπιπποταπρ 

{16η | ϐΘ. σπηλαιου: ἆᾳα νοτ]εν παν ἆθτ 0οἱῦ6τρ ροπαηπέ γγατ, βολμοῖηί 

οἴπας αιιβροία]οπ. Ὀευτίροης ῬοαζϊθΠί αἰοἩ ΑπιρηϊιοσΠμίαςθ νοη Πκοπίαπι 

(οβθεη ρ. 197, 29) αιί ἀἶθβο Φίε]θ. Ἐν Πᾶμο αΆετ βίαζί ὅομ. 19, 26, 

π/88 1,6Ιοῖα8 π]ομί ϱαη” Ἰσποπτί Ἰαί, 6οἩ. 19. 56 Ρ6ρεῃ ἀϊθοδοη απ/ΙΊγθΘη 

βο]θπ | 7. τω κατω οχλω: αὐ ὕπγεγίογί ἔινύα Α, α ρεγυεγδίς «άαεογιη 

ὑιγδίς (ομηπθ εν Περοσ.) Ἰ,; Ὀοϊάο νοτάετρεη ἀπτοι ἴπτο Ἰοάθιραῦθ ἆθβ 

Παΐϊνβ ἆθπ ἀοκοείβοπθη βΒίπΏ | 8. λογχαις νυσσοµαι οἳ 6ομ. 19, 84: 
λογχη « . ενυξε. Α Ι, ππᾶᾷ ἀἱθ Ππίογραποβοη ἀοτ {ὔμθτοη Απβραῦσθη 

716ἨΏθη ΙΡ και χαλαμοις Ἠϊθιπι. (θιπείϊπί δέ νἰθΙπποἩτ ἀἆθί καλαµος 
Μαϊιμ. 27, 48; Ματο. 15, 96 ο 6ομ. 19, 29 παπᾶ ἀϊεβοτ Ας παοἈ Ὦθ- 

Καππῖοι Μαπῖετ παῖέ ἆθπι Μα(έ]ι. 27, 94: Ματο. 15. 25 οοπβιπάϊτί | 19. φω- 

τος α Α: ρεΥ ἴιώπει ἩὮ | πεπηγµενον  Α (παω): » Ἱ, 



ὃ μένον ρω περὶ τὸν σεαυρὸν ὄχλον πολύν, μίαν μορφὴν μὴ 

ἔχοντα᾽ καὶ ἐν αὐτῷ ἦν μορφὴ μία καὶ ἰδέα ὁμοία. αὐτὸν δὲ 
τὸν κύριον ἐπάνω τοῦ σεαυροῦ ἑώρω» σχῆμα μὴ ἔχοντα, αλλά 

τινα φωνὴν µόνον, φωνὴν δὲ οὐ ταύτην τὴν ἡμῖν συνήθη, 
ἀλλά τινα ἠδεῖαν καὶ χρηστὴν καὶ ἀληθῶς Φεοῦ, λέγουσαν πρός 
µε' »Ἰωάννη, ἕνα δεῖ παρ ἐμοῦ ταῦτα ἀκοῦσαι' ἑνὸς γὰρ 

χρήζω τοῦ μέλλοντος ἀκούειν' ὁ σταυρὸς ὁ τοῦ φωτὸς ποτὲ 
μὲν Λόγος καλεῖται ὑπ ἐμοῦ δι ὑμᾶς, ποτὲ δὲ νοῖς, ποτὲ δὲ 

Χριστός, ποτὲ φύρα, ποτὲ ὁδός, ποτὲ ἄρτος, ποτὲ σπόρος, ποτὲ 

ἀνάστασις, ποτὲ Ἰησοῦς, ποτὲ πατήρ, ποτὲ πνεῦμα, ποτὲ ζωή, 

ποτὲ ἀλήψεια, ποτὲ πίσεις, ποτὲ χάρις". 

ΠΠ. 

Ὁ οὖν ζωγράφος τῇ πρώτη ἡμέρᾳ σκιαγραφήσας αὐτὸν 
απηλλάγη, τῇ δὲ ἐξῆς καὶ τοῖς χρώμασιν αὐτὸν κατεκέρασε, 
καὶ οὕτως τῷ 4υκομήδει χαίροντι τὴν εἰκόνα απέδωκεν' ἣν 

ἀναθεὶς εἰς τὸν ἑαυτοῦ κοιτῶνα ἔστεφεν, ὥς ὕστερον γνόντα 

1. µιαν κτλ. σαῖ 1, ποπ τωμς Ίφωγαε, εἶπαο Ὀππίε Ἠεηρε, οπάενπ ππᾶ 

Ἐδπιετ οἵο. | 3. και εν αυτω (απ Ἐτειζ οἳ Α Τ) ακτὶ. Ἐ8δ φεπεῖηί εἴπ 
(ερεηβδαίζ 5βοποΠ] σα ἆετ νιε]σοβία] άρει Μεπρο ππίετ ἀεπι ἘτειΣ αἷς τα 
4ετ ϱοφία]έ]ος τετβϊεβδεπᾶεπ Ιήεἰέσεκίαἰε ἀεςφ Ἠειτη βεϊθδί ἴθει ἆθπι 

5 
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Ἐτεισ. ΑἨεε οµοια Ὠ]αῖοί βοπάετΌατ { 5. ηδειαν : εδιαν (ργοργίαπε) 

Α 1, | ϐ6. ενα -- αχουσαι : τοπ ορογέεί ἴε α πε επ ]ε αμάε ΑΔ. 
1ο οροτέεί ιέ α πε αιμάίας Ἰ, | ενος -- ακουειν : ιωπΐηθ εππι εὔεο 
Ότο Γμέπγο μέ αμάίας Α, ὔπέπι επέηι ἐπ Γμέπχγο ορ εσὲ μὲ αμαάίας Ἰ, | 

Τ. ο σταυρος τ. φ. : οτι (φμοᾷ) ὃς Α, Ίαεο εγις Ἰμείμς [είς Ἡ. Ματ 
εππατἰεί νιεϊπιεΏτ ο επανω του σταυρου του φωτος | δ. λογος ἆοᾖ. 1, 1. 

44: 1 ἆομ. 1. 1: Αροσα!. 19. 13. Ναι [ιεπςῖπ8 - ζοϊαππες Ἱερί ϱ5 ἆθεα 

ἵπ 4επ Μππά | καλειται -- υµας α Α: α πιε ρεγ 9ος οεγύιωπ οοεαὈίέωγ 
1. | 9. 8υρα ἆοᾖ. 10, τ. 9 οἳ ρ. 251, 14 | οδος ζοἩ. 14, 6 | αρτος οοἵι, 6, 

96 Π. | σπορος ζομ. 19, 94: οὗ αποῖι Ἰιπο. 8, 5. 113 οἆειτ Ματο. 4, 265 | 

40. αναστασις «ολ. 11, 25 | Ίησους  Α: υιος Ἱ, | ζωη ππά αληθεια 5ο]. 

14, 6 | 11. πιστις οἳ Ιρπ. αἲἆ Βπιγτη. Χ, 2 η τελεια πιστις, Τησους Χρι- 

στος | 12. Ἐχαρπι. ΠΠ. Ῥϊεβ νου ἄειπ ΒΠάετίεϊπάευ Ὀεπαίπίο ΒιΠε]ς φἱεή 
ἵπ ἀ4επ Αοίεπ ἆετ πῖο. Ὀγποᾶς (Πατάπῖη ΙΥ, 296: Μαπεϊ ΧΗΠΙ, 168) νος 

Έταρπι. ]. Π. 8. ἀατῖοει οὔεπ Ρ. 212 | 189. αυτον 8ο. ἄεπ «οβαππες | 

14. απηλλαγη : φιηευέ Α, οεεεαυίέφµε Ἱ, | 1δ. ουτως 6 1: » Α | «4υ- 
χοµηδει 8. ππίθη Έτασιι ΤΥ | 16. εστεφεν: Το ρ. 17 οἴετι ἵτεῃ. 1, 25, 6 

(Ἠατνεγ 1, 210), πο νοηπ ἄεπ Κατροξταίαπετη ϱοδαρί τά Είαπι ἔπια- 

6ἱπες, φμαδάαπι φμίᾶεπι ἀερίείαξδ, φκαάαπι αιέεπι εί ἄε τεϊίχια πιαετία 

Γαὐτίεαίας Ἰαβεπίέ, ἀῑσεπέες [ογπιαπι Ο]γίὲὲ Γασίαπι α Ῥϊαίο ἐῖο ἓπ ἕεπι- 

ογε, φιο Γι οεξις οπι Ἱιοπιπίνμς. Εέ Ίιαρ εοτοπαπέ εἰ Ργοροπιπέ εαδ 

ει ἐπιαρίπίδις πιάἑ ϱ]ηοξορ]ιογωπα, οἰάε]ίσεί ει ἐπιαφίπε Ῥψέλμαφογαε 
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τὸν Ἰωάννην εἰπεῖν αὐτῷ ἀγαπητόν µου τέκνον, τί διαπράττη 
ἀπὸ ῥαλανείου εἰσερχόμενος εἷς τὸν κοιτῶνά σου μόνος: οὐχὲ 

σὺν σοὺ ἐγὼ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀδελφοῖς εὔχομαι; ἢ ἡμᾶς κρύπ- 
τις; καὶ ταῦτα λέγων καὶ παίζων µετ αὐτοῦ εἶσεισιν εἰς τὸν 

ὃ κοιτῶνα καὶ ὁρᾷ εἰκύνα περιεστεµµένην πρεσβύτου καὶ παρα- 

χειμένους λύχνους καὶ βωμοὺς ἔμπροσῦθεν, καὶ φωνήσας αὐτὸν 

εἴτε' «4υκόμηδες, τί βούλεταί σοι τὸ τῆς εἰκόνος ταύτης; τίς 

τῶν Φεῶν σου τυγχάνει ὁ γεγραμµένος; ὁρῶ γάρ σε ἔτι ἔθνι- 
κῶς ζῶντα. καὶ ὃ «4υκοµήδης αυτῷ ἀπεκρίνατο' ὅ φεὸς μέν 

10 µοι ἐστὶν ἐκεῖνος μόνος, ὃ ἐμὲ ἐγείρας ἔκ τοῦ θανάτου μετὰ 

τῆς συµβίου µου. εἰ δὲ καὶ μετὰ τὸν Φεὸν τοὺς εὐεργέτας 
ς -- 3 / ) 4 α 9 λ Ῥ ος, ο / 

ἡμῶν ἀνθρώπους «Φεοὺς χρὴ καλεῖσθαὶ, σὺ εἶ ὅ' ἓν τῇ εἰκόνι 
«Αν / 9 - 9 / 5 9 ϕώ / γεγραµµένος, ὃν στέφω καὶ φιλῶ καὶ σέβοµαε, ὁδηγὸν ἀγαφόν 

µοε γεγονότα. καὶ ὁ Ἰωάννης, µηδέπω τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον 
16 Φεασάμενος, εἶπεν αὐτῷ παίζεις µε τεκνίον' τοιοῦτός εἶμι 

µορφῇ ὑπὲρ τὸν κύριόν σου; πῶς µε πείθεις, ὅτι µοι ἣ εἰκὼν 

ὁμοία ὑπάρχει; καὶ ὅ ««υκομήδης αὐτῷ προσήγαγε κάτοπτρον, 
καὺ ἰδὼν ἑαυτὸν ἐν τῷ κατόπτρῳ καὶ ἀτενίσας τῇ εἰκόνι εἶπε" 

ζῇ κύριος Ιησοῦς Χριστός, ὅμοί ἡ εἴκών' ὕς δὲ τοῦ ᾗ κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁμοία µοι ἤ εἰκών' κακῶς δὲ τοῦτο 
20 διεπράξω. 

εἰ Ριαίοπίς εί Αγδὲοίεῖἰς εἰ γεἰίφιογωπι, εἰ γεϊίγιαπι οὐδεγοαξίοπεπι εἶγοα 

εας οὐὑπηίίεγ αἱ θείες ]αοἰωπί. ΟΕ ΗΠἰρρο!. τοίαί, ΥΠ, 52 οᾱ. ἀοὐΐπρ. 

404, 96. Βρίρ]μαν. Ἰαοετ. 21, 6. -ὺ- Δαριβδίι. 46 Ἰαον. ο. Τ οτπᾶμπί αἱο] 

Βϊ]ά6ι ἀθδ Ῥαμ]αβ αἱ ἀειβείῦθη Ῥατίοί. -- Ὠϊο Βεκτάᾶπσαπρ γοη Βάσια 

οπἱπηθτίθ 4η βἰοῖ δ6ΠΟη απ ϱδίσομάϊθηοτίδομθῃ ΒταιοὮ (στεφανοῦν Φεοὺς 

ἄνθεσι καὶ κλάδοις τοῖς προσήκουσι Ατίθπιᾶ, Οπείτοοξ. Π., 98) { ως κτλ. 
Τι: φιοᾷ οι ροδίεα ο. ἐοφπουἰθδεί, ἀίαίέ εἰ Α | 1. αγαπ. µου τεκνον 

α: ἀῑῑίφειάε πω] Πέ Α, ἆθι ἹὙδϊιολίη ρεπα πας  βπιπηέ, 4ἄαρερεη Τ, 
..Παἰοργαπαία ἐδία ἄε Ὀαϊπεο αιι/εη, ἀῑῑεείε Πέ; δοῖως οπιύπο οωθίσωζωπο ὕη- 

οποίου; Ί6φιιε Μεσιέ, πιει οι αἰίίδ ογαγο Ῥοδδμπι. Ἠαεε ἄἰεεπς οἵο, | 

4. εις τ. κοιτωνα 6 Α: ΣΤ ] 5. πρεσβυτου  Α: δεπεῶ αμίεηι νοΤΔΠ- 
βεβίο]]έ 1, | 6. και βωµους εµπρ. 1, (αγαπι): ΑΔ, ἀδετ 40ος εἑ αεοε- 

ἱΐ0ο ΥΟΙ εἰ υοσαίο εο ἀίαίέ | 10. ο εµε εγειρας κτλ. Οὺ αἴπθ οἱροπί]]οιθ 
ΤοάίθποδιψοοΚπρ, άθτεη ἀἱεβ Βιο] νἰεἰο οιΖζᾶΠ]ίθ Α. Ῥμοίίας οὔει Ρ. 216, 9 
υπᾶ Έταριη. 1Υ, Ὑ, οἆθι ἴπι ΒΙΠΏ γοη Αοΐα Τμοσ]. ο. 14 οχίν. (Τἱ8ο]επᾶ, 

ἁοία 4ΡοοΥ. ρ. 46) παπά 2 Τϊπι. 2, 182 | 18. αγαθον 6 Α: Θοπογωπι 0Ἠ- 

πζπι Ἱ, | 16. υπερ τ. κυριον σου α Α: ᾗ» Ι,, ππαη πιδεΒίθ ΠΘ6ΏθΓ µου. 
Μαπ Ἰεδπηπίο ἀοπ]κοη, 26818 υγοτάθ παο] ζθβα]α 68, 2 Ἠᾷββ]ϊοῃ νοτρεβίε]]ζ. 

ΓΏαβ οροπί]αί] {οἱρί αβδ Έταριη. 1Υ | 18. και ατεγισας τη εικονι α Α: 
» 1, | 19. ζη κυριος Ι. Χρ. οἳ Οἶθπι, Ἡ. αἆ Οοππίμ. 1, ὅδ, 2 



4πὸ 4αοδικείας ἓν Ἐφέσῳ τὸ δεύτερον. 

Ἀρόνου δὲ ἴκανοῦ διελθόντος καὶ μηδενὸς τῶν ἀδελφῶν 
Λλυπηθέντων πώποτε ὑπὸ Ἰωάννου, ἐλυπήφησαν τότε εἰρηκότος 

αὐτοῦ: ἀδελφοί, ἤδη µε καιρὸς τὴν Ἔφεσον καταλαβεῖν --- συν- 

τίφεµαι γὰρ τοῖς ἐκεῖ µένουσι, µήπως ῥαφυμήσωσε, πολλῷ 5 

χρόνῳ μὴ ἔχοντες ἄνδρωπον τὸν ἐπιστηρίζοντα αιτούς --- εἰς δὲ 

τὸν Φεὸν ἔχειν ἡμᾶς πάντας τὸν νοῦν, τὸν μὴ αἀπολιμπανόμε- 

νον ἡμῶν. ἀκοίοντες δὲ ταῦτα παρ αὐτοῦ οἳ ἀδελφοὶ ἐπέν- 
Φου», ἐπειδὴ αὐτοῦ ἐχωρίζοντο. καὶ ὁ Ἰωάννης εἶπεν εἰ ἐγὼ 
χωρίζοµαι ὑμῶν, ἀλλ ὃ Χριστὺς σὺν ὑμῖν ἐστιν ἀεί' ὃν ἐὰν 
καθαρῶς φιλῆῇτε, ἀνεπίληπτον ἕξετε τὴν αἄπ' αὐτοῦ κοινωνίαν΄ 
φιλούµενος γὰρ φὺφάνει τοὺς φιλοῦντας αὐτόν. καὶ ταῖτα 

εἰπὼν καὶ συνταξάµενος αὐτοῖς, καταλιπών τε πολλὰ χρήματα 

τοῖς ἀδελφοῖς εἰς διάδοσιν, πενθούντων ἁπάντων τῶν ἀδελφῶν 

καὶ στεναζόντων ἐξῆλθεν εἰς Ἔφεσον. συνῆσαν αὐτῷ ἔκ τῆς 

Ἐφέσου ᾽άνδρόνικός τε καὶ 4ρουσιανὴ καὶ οἳ περὶ τὸν «4υκο- 

µήδην καὶ Κλεόβιον. ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ ριστόβουλα, 
ἐγνωκυῖα τὸν ἄνδρα Τέρτυλον ἐν τῇ ὁδῷ τεθνάναι, ρίστιππος 

δὲ ἅμα τῷ Ἐενοφῶντι καὶ ἡ σώφρων πόρνη καὶ ἕτεροι πλείονες, 

οὓς ἑκάστοτε προέτρεπεν ἐπὶ τὸν κύριον, καὶ µηκέτι βουλόμενοι 

χωρίζεσφαι αὐτοῦ. 
Καταχθέντων δὲ ἡμῶν ἔν τινι πανδοχείῳ ἐρήμῳ τὴν πρώ- 

την ἡμέραν καὶ ἀπορούντων κραββάτου ἕνεκεν Ἰωάννου, παίγ- 

νιον εἴδομεν. εἷς τις ἦν ἄστρωτος κράββατος ἐκεῖ κείµενος ἔν 

Έταρτι. ΙΥ ρεῦε Ίο παοῖ οοᾶ. 365 (Ζαπείά) ἀετ ΜατεικοϊρΠοίμεῖς 
τα Ὑεπεάίᾳ, {οἱ. 90τ.---98τ., πεϊε]ενπ Ιε] απο Ἰΐετ πο ἵπι Αρραταί σα 

Ῥτοεμοτας ἀπτοἈ ν Ὀεχεῖομπο. [ο] ποιῖτο Ἰεάς ΑὐὈπγεϊοπαηρ πιεῖπες Ώτπεκβ 

νου ἆ4ετ Ἡδ. πῖέ Απβδηαμπις ϱ8η7 βἱεϊειρι]άρει Ὑεγκοπίεάθεηπείτεη ἆἄετ 

ΟτιορταρΠίς, Αεοθπίπαίοπ ππᾶ Ιπιοτραποίον. Ὀεῦει ἆάβ ἀϊθβεπι Έτας- 
πιεηί ἵπ ν Ὑοτδηρεπεπάθ 8. οὔΌεν σα ρ. 126, 12 | 1. «4αοδιχκειας: 4αοδι- 

χιας ν | 4. ηδη: ν Ἰαί πτερτΏπρ]ο]Ὦ ηδει, ἆδηηπ η ἄθετ ει. ΥΠε]εϊολέ ἴδί 

γος οει ἨΔε] χαιρος εἶη καλει απβρεία]]επ;: οιηπο ΑπηαἨπιθ εἶπετ Ῥατεῃ- 

Ώιθβο υᾶτο αἱβδετάσπι ποσἩ ]. Τ εἶπ χρη ετοτἀςε]ῖοὰ { 8. ημων ν: ἰοῖ 
Ἀπάετεο πῖοϊέ | 16. 4νδρονικος: 8. ἄεπ Βελ]αβδί]εῖϊ] ἀ4ετ Ῥτουϊοτιβδὴηβ. Ῥατῖβ. 

1468 οὔεν Ρ. 188, 19. Ε8 εοπεῖπί Κεῖη Ζβαπππεημαης σα Ὀθφίειεη τί 
ἀ4επι Απάτοπικις δι. 16, Τ, πεϊεῖεπ Ὠοτοίπεας σα εἴπεπι ἆετ Τ0 9 ὔπρες 

ππά σα εἴπεπι Βϊδεμοί γοη Ἀραπίθηυ πιβο]έ Ο0Ἠτοῃ. ρᾳδοἩ. εᾱ. Ὠϊπάοτε Η, 

494 | 4υκομιδην ν: 8. Ετδριι. ΠΠ Ρ. 909. 15 844. | 17. Κλαιοβιον Υ: 8. 

Ερϊρλαη., Ἠαετ. δἱ, 6 οὔεῃ Ρρ. 191, 2 απά Εἰπ]εϊαηρ 6 6 
Αείΐα ύοαηπῖς. 15 
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15 
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ος 
/ ρα. | ςὰ {(λ 2 “ / , 

τινι τοπῳ, ἐἓφ ᾧ ἅ ἐφερύμεῦα περιβόλαια στρώσαντες, πταρὲ- 

καλέσαμεν αὐτὸν πεσύντα ἀγαπαυφῆναι, τῶν Λυιπῶν ἁπάντων 

ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ὑπνωσάντων. καταβληθεὶς οὖν ὑπὸ κορίων 
παμπόλλων διοχλεῖτο. καὶ ὡς ἐπὶ πιλεῖον αὐτῷ ὀχληρότεροι ἐγί- 
νοντο, ἤδη τῆς νυκτὸς τὸ μέσον καταλαβούσης, ἀκουόντων πάν- 

των ἡμῶν ἔφη αὐτοῖς' ὑμῖν λέγω, ὦ κόρεις, εὐγνωμονήσατε 
σὺν ἓνὶ πάντες, καὶ καταλιπόντες τὴν νύκτα ταύτην τὸν οἶκον 
ς ” ς ΄ ς κ. 9 { ” - -” ὑμῶν ἠσυχάσατε ἐν ἓνὶ τόπῳ, [ὃς] κεῖται πόρρω τῶν δούλων τοῦ. 
Φεοῦ. καὺ ἡμῶν γελώντων καὶ ἐπὶ πλέον ὁμιλούντων ὅ Ἰω- 

ἄννης εἰς ὕπνον ἐτράπετο, αὐτοὶ δὲ ἠρέμα ᾖαλοῦντες αδιόχλητοι 

αὐτῷ ἐγινόμεθα. ἡμέρας δὲ ἐπιφαυούσης ἤδη, φΦάσας ἀνίστα- 
μαι, καὶ σὺν ἐμοὶ Ηῆρος καὶ ᾽άνδρόνικος, καὶ ὁρῶμεν πρὸς τὴν 
Φδύραν τοῦ οἴκήματος, οὗ εἰλήφαμεν, πλεονασμὸν κορίων ἑστῶτα. 

ἑστηκότων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τῇ πολλῇ Φέα αὐτῶν καὶ τῶν ἀδελφῶν 

πάντων ἐγηγερμένων δι αὐτοὺς ὁ Ἰωάννης ἐκάφευδεν. καὶ 

μετὰ τὸ διυπνισθῆναι αὐτὸν ανακαθίσας τοῦ κραββάτου καὶ 

Φεασάμενος αὐτοὺς εἶπεν ἐπειδὴ εὐγνωμονήσατε, φυλάξαντές 

µου τὸ ἐπιτίμιον, ἔλθετε ες τὸν τόπον ὑμῶν. καὶ εἰπόντος 

τοῦτο καὶ ἀναστάντος ἓκ τοῦ κραββάτου οἳ κόρεις δρομαῖοι 

απὸ τῆς Φύρας ἔσπευδον εἰς τὸν κράββατο», καὶ διὰ τῶν αὐτοῦ 

ποδῶν ανελφόντες εἲς τὰς ἁρμογὰς ἀφανεῖς ἐγένοντο. καὶ ὃ 

Ἰωάννης ἔφη' τὸ μὲν ζῶον τοῦτο φωνὶν ἀνθρώπου ἀκοῦσαν 

ἔμεινε παρ ἑαυτῷ ἠρεμῆσαν καὶ μὴ παραβάν, ἡμεῖς δὲ φωνὴν 
Φεοῦ ἀκούοντες καὶ ἐντολῶν παρακούοµεν καὶ ῥαθυμοῦμεν, καὶ 
µέχρι πότε; 

Μετὰ δὲ ταῦτα γινόµεθα εἲς τὴν Ἔφεσον, καὶ οἳ ἐκεῖ 

φ 

4. διοχλειτο: 80 Υ| ϐ κορεις: κοραι Υ | ευγνωµονισατε ν Ἠΐοι ππᾶ 

πασΏ]ος | δ. Γος] χειται: ΠΧ χειτεν, νἱθ]]θίο]έ κεισθε, ἆΌοθι 488 ενιτοπω 
Βομαίηί οἶποι Νματοθβδίπιπιαηρ Ῥοά γαρ | 11. εγινωµεδα ν | επιφαυουσης: 

ΒΟ ν | 12. Ῥηρος: Β. οοᾶ. Ρατῖδ. 1468 οὔεῃ ρ. 191, 27 απᾶ Έταρπι, ΥΙ | 

11. ευγνωµονισατε ν 8. πα Ἱ. 6 | 394. παρακουωµεν υτβρτϊηρ]οῦ ἵπ ν 
πηϊί ο 441196χ, ἆπππ οἨηπο ΟοΥθοίΙΥ ραύυμωμεν | 36. ὙοἨ Ἠΐθι απ ρα] 
ΑΡάί88 (βίου. αροβί. Ἡ, 4 οί Εαῦτῖο, εοᾱ. Ῥδοιάαρίρν. Ν. Τί ο, 2. 1, 

642 804.) Ρατα]]αεΙ. ΜαΙΙέαβ (Ῥαββίο ΑΒ. ζοαππίς αἱ Εαδτίο, Ἰ. 1. ΠΠ, 607: 

παΟΏ απάθτεη Ἠββ. ἵπ ἆθιη Ἐογί]ερ. ἆθθ Π. ῬΒαπάςςφ ἀ46ν ΒΙΡΙ. Οαβϊηθηβῖβ 

Ῥ. 68) δομ]ἱοβδί απ ἀῑο Ἠ{ο]κοιν ἆθβ οαππθβ νοη Ῥαίπιοβ ΠΟ Ἐρ]θ- 

Β19 {οἱροπάο νδ]Ηρ ιπιροδία]ίοίο Ἐτράλίαπρ νου ἆετ Απίοτγαεκαπρ ἆθν 

Ὠτυδίαηα: Οι αιέειι ὑπιργεζεγείι οἰυίίαίεηι, Ι)γπδίαχια φιαε δΕΠΙΡΕΥ 8ὲ- 

ομία ει (πιοίέίδ εἶις οὐδεεμία 0ᾳ8.) Γεγαέ, οἱ αάνεπίέις εἶις ἀεδίαεγίο 

(Λιεγαί -- Εαῦτ.) /αἰἰρφαία, (πιογέμα -ἵ- 038.) ε[εγεναίωγ. Ίιωιο δαπιοέιδ 

«οαππθδ, υἱᾷεπδ Πεπίε Ῥαμφεγες εἰ Ῥαγεπίες ας υἱάμας δἰπιωῖ επι ογρ]να- 

ο 



ι 
ι 
: 
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ον να 

-ἀδελφοὶ ἐγνωκύτες διὰ χρόνου ἔχανοῦ τὸν Ἰωάννην ἀφικόμενον 

μα παν ο τή ος 

συνέτρεχον ἐν τοῖς ᾽4νδρονίκου, ἔνθα καὶ κατήγετο, τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ ἁπτόμενοι καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὰ ἴδια πρόσωπα 
τιφέντες ἐφίλουν αυὐτάς. ὡς ὅτε κἂν ἤψαντο τῶν ἐκείνου ἓν- 
δυμάτων .. . . καὶ πολλῆς ἀγάπης οὔσης καὶ χαρᾶς ἄνυπερ- ὅ 
βλήτου ἐν τοῖς αδελφοῖς, εἷς τις ἐπίπεμπτος τοῦ Σατανᾶ ἐρᾷ 

τῆς 4ρουσιανῆς, ὁρῶν καὶ ἐπιστάμενος, τοῦ ᾿4νδρονίκου ταύτην 

εἶναι γυναῖκα" ᾧ οἱ πλείονες ἔλεγον' ἀδύνατόν σε τυχεῖν ταύ- 

της τῆς γυναικός, ἔκ πολλοῦ καὶ τοῦ ἀνδρὸς κεχωρισµένης αὐτῆς 

διὰ Φεοσέβειαν. σὺ μόνος ἀγνοεῖς, ὅτι μὴ πρὶν ἂν ὅ ᾿4νδρό- 10 
γικος τοῦτο, ὅπερ ἐστὶ νῦν, Φεοσεβής, ὃ ἀνὴρ κατέκλεισεν αὐτὴν 

εἰς μνημεῖον λέγων' ἢ γυναῖϊκά σε ἔχω, ἣν εἶχον πάλαι, ἢ 

τεφνήξη, καὶ εἵλατο μᾶλλον αποθανεῖν, ἢ τῷ ἀνδρὶ κοινωνῆσαι; 

εἰ οὖν δεσπότη αὐτῆς καὶ ἀνδρὶ μὴ συνέθετο πρὸς συνέλευσιν 
διὰ Φεοσέβειαν, αλλὰ καὶ ἔπεισε τὰ ἴσα τοῦτον φρονῆσαι, σοὶ 15 

µοιχῷ αὐτῇ Φέλοντι γενέσθαι συνφήσεται; ἀπόστηθι μανίας 

μὴ ἐχούσης ἔν σοι ἀνάπαυσιν: απόστηθι πράγματος, ᾧ τέλος 
ἐπαγαγεῖν οὐ δύνασαι. καὶ λέγοντες ταῦτα οἳ συνήθεις αὐτοῦ 

πές εἴαπιαπέες εἰ ἀῑεεπίες: δαπαίε «οαηπες (.1οἶαππες 038.) αροδίέοῖε, 

εεςε Πγιδίαπαπι ε[Γεγίπις, Ὕµαε δαπες πιοπέες ἐς οὐέεπιρεγαπα 1108 

ΟΠΙΠΕΕ αἰεῦαξ. δεγοίεις ἀοπιίπο (ἄεο 038.) ἵπ εαφείαίε εί Ἱππιπίαίε, εἰ 
φιιοξἰᾶΐε (εοἑἰᾶΐε 039.) ἀεείάζεγαῦαί γε ξιι ἔιι (038. ἔππι νοτ ἀεείᾶ,) 

ἀἰσεπα: εεεε (δὲ 039.) οἰᾶεαπι αροδίοῖιπι ἀοππιιπέ (εί 0898.) οειε]ές πιεῖς, 

απέεηκαπι ππογίαγ. εεεε ἔμ οεπἰςέἰ εί ἐε υἰᾶεγε ποπ ροζ. (ἶπ 038. {οὶριε 

Ἠϊετ Τωπε Ὀεαίις «ολαππεν {πμαεέ ἀεροπί γεγείγιωπ, εἰ εογαπι οπιπέδιι 

{ηδεῖέ τενοῖυί εοτρις εἶμα, εἰ Ό0οεε εἶαγτα αἲξ:) ἀοπεπις (πεις -- 038.) 

ζεεις Ολγὶεέηε ετεῖαί Με, Ὠγμδίαπα; 51Υ4ε εἰ ρεάίνις ἐς γενετέεγε αἆ 
4οπε ἕπαπι, εἰ Ῥγαερατα πηλη γεΓεσξίοπεπι. Αά απο Όοσεπι κγγεέ εἰ 

εοερίέ ἐγε, 5οἰείέα ἄε ἐπμδβείοπε αροδέοῖ, ἕέα μέ οἰάεγείω ἐρδί Γγαδίαπαε, 

αμία ποπ ἄε ππογέε, δεᾷ ἄε ΒΟπΠΙΠΟ επείέαδδεί εαπι. Ἐαείις εκὲ αιπέεπι 

εἴαπιογ ροριεὲ Ῥρεγ ἔγες Ἰογαξ, ἀἰσεπέες: ἴπις (εκ -- Εαῦτ.) ἄεια, φεπε 

γγαεαίεαε «οαππεδ, επι εδ ἀοπειις «εις Οίκω {| Ὁ. κατηγετο: 

χαθηγετο ν | 4. οτε: οτι ν, αὓετ ἆ88 ε ραποῦΏτί Ῥϊο {ο]ρεπάα, ἵπ ες 

Ἠδ. ἀπτεῖ] πὶσΒί5 απσεζεϊρίε Τεκε Κάηππ πιαἩ 8ἳ5 Α (80 πθηπο ἴο] Υοη 

Ἠες απ ἆθπ Αὐάίας) ετρβᾶπχπεη: ϱΡἰεγίγιε εἰίαπι ἑασέι υεκίς επ]]αγαέί, 
φιία ἐείφεγαπέ απεσέιεπι εἰἶμςδ, δαπαδαπέαγ ἵ 6. επιπεµπτος: Α Ἰαί Κεῖπ 
Αθαπαϊνα]επί. ὃ. ἀἷε Ἰεχίεα 7. Β. Ώποβηρε Ρ. 424 Τα επιποµπη Ξ ῬΒε- 

πεχαπς, Βεβεβδοαπ]οθῖί [ 8. πλειονες ελεγον ατλ.: Α Ρὶεὺί ἆθπ Τημαϊε 
4ες {οἰσεπάεη Ἐεάε πε ἆετ Εἰπ]εϊαπρεαίοτωθὶ Γγεφµεπς εγαί 8εΓΠΙΟ εἰ 

οετία ορίπίο, φμοᾶ εα Τεπιύια εἴο., Ὀτπρι αΌετ αρᾶίετ Ρ. 545 παοῖι εγιπε 

Ίαεε αππογε ἐπδαπίεπα αἀοίεδεεπδ, φμεπι αἰπίπιις, ἑαπιείσί »εἰγεί εί αιιάγεῖ, 

οπι γενοεατγείιγ α ρίιγίπης, εο φμοᾷ πί]ηῖ εβδεί ε[Γεείμγις, εοπἐεπεροίέ | 

15. ισα: εἶσα ν | 16. αυτη ν: νιεεϊεπί Όθβεες αυτης 

τς ἣν 



-- ο --- | 

φίλοι οὐκ ἔπεισαν αὐτόν, ἀλλ ἀναιδείᾳ χρησάµενος προσέπεµψεν 
αὐτήν, καὶ γνοὺς τὰς παρ ἐκείνης ἀτιμίας καὶ ὕβρεις ἓν ἀθυμίᾳ 
διῆγεν αὐτοῦ τὸν βίον. μετὰ δὲ ἡμέρας δύο κατακλιθεῖσα ἤ 
4ρουσιανὴ ἀπὸ τῆς ἀθυμίας ἐπύρεττε λέγουσα΄ εἰθε µηδέπω εἲς 

ὃ τὴν ἐμὴν πατρίδα εἰσεληλύθειν, ἤ σκάνδαλον γενοµένη ἂνδρὶ 

ἁμυήτῳ ὡΦεοσεβείας. εἰ γὰρ ἦν τις ὑπὸ λόγων πεπληγώς, οὐκ 

ἂν εἰς τοσοῦτον ἐληλύθει μανίας. αλλ οὖν, κύριε, παραιτίας 

µου γενομένης πλήξεως ἰδιωτιζούση Ψυχῇ, ἀπόλυσόν µε τοῦ 

δεσμοῦ τούτου, ἐπὶ δὲ σὲ µετόστησον τάχιον. καὶ παρόντος 

10 Ἰωάννου, μηδενὸς ἄλλου ἐγνωκότος τὸ τοιοῦτον, απαλάσσεται 

τοῦ βίου ἤ 4ρουσιανή, οὐ πάνυ ἡδομένη, ἀλλὰ καὶ λυπουµένη 
διὰ τὴν ἐκείνου ψυχικὴν φραῦσιν. 

Ὅ δὲ «4νδρόνικος Λυπούµμενος Λύπην ἀπόκρυφον ἐπένθει 
τῇ Ψυχή. καὶ φανερῶς δὲ ἔκλαυσεν, ὥς τὸν Ἰωάννην πολλὰ 

15 ἐπιστομίζειν καὶ λέγειν αὐτῷ ἐπὶ βελτίονι ἐλπίδι µετῆλθεν ἤ 

4ρουσιανὴ τοῦτον τὸν βίον τὸν ἄδικον. καὶ ὁ ᾿άνδρύνικος 

αὐτῷ ἀπεκρίνατο"' καὶ πέπεισµαι, Ἰωάννη, καὶ οὐκ ἀμφιβάλλω 

ὕλως περὶ τῆς εἲς τὸν Φεόν µου πίστεως, ἀλλὰ μάλιστα τοῦτο 

αὐτὸ κρατύνω, ὅτι καθαρῶς τοῦ βίου ἀνέλυσεν. ἐκκομισθείσης 

20 δὲ αὐτῆς ἐπιλαβόμενος ὅ Ἰωάννης τὸν 4νδρόνικον καὺ ἐγνωκὼς 

τὴν αἰτίαν, μᾶλλον ἐπένθει τοῦ 4νδρονίκου καὶ ἠσύχαζεν, 
ἀφορῶν εἲς τὰς ἐπηρείας τοῦ αλλοτρίου, ἐπ ὀλίγον καφεσθείς. 

εἶτα τῶν ἀδελφῶν συλλεγέντων ὑπὲρ τοῦ ακοῦσαί τινας λόγους, 

αἱρεῖ πρὸς τὴν ἀπηλλαγμένην καὶ ἤρξατο λέγειν’ ὅ κυβερνήτης 

1. αναιδειᾳ: αναιδειαν ν | προσεπεµψεν αυτην ν: οιώπι εοπιρεἰἰαθεί 
Γεηιίπαπι ωείο Α | 4. επυρρετε: επυρετε Υ, πν /εῦγεπι ὑποίαΙἕ Α | 

ὕ. εισεληλυδην ν | 6. Ψεοσεβειας: Πενηηϊε Ῥορίηηε {ο]. 94, ἀθββεη Ὑοτάςί- 

Βοϊίθ πὶοΠί ραἩἆ 8ο ριί οτΠα]ίεη Ἰδί πο ας Ὀευτίσο | Τ. εληλυθει: ελη- 

λυθην ν | 8. διωτιζουση: ηἠδιωτ. Υ | 9. τάχειον Ν | και παροντος κτλ.: 48- 

βερεη Α Ἴαεο Ῥγαεδεπίο «Ἰοάππο αροδἰοίο 1Ι)γιδίαπα ἀἰσεδαί; δεᾶ «ιο 

επάεγεί 6ΕΙΊΠΟ, πες αροδίοῖμδ, πες αἰί ἐὑπίεφεναπί. Ἰπδές ἐφίω αα 

πιοεδία ϱΥορέεν οιζπιι αἀοἰεδοεπέίς ἐίέιις οδἐέ ἀίεινι | 11. 4ρουσιανη π8ο] Α.: 

ἄΊρουσινα ν, αὖει παν Ἠῖθι | 16. και ο 4νδρογικος ατλ.: σωΐ γεδροπάΐ 

Απάγοπίσιις, δε τοι ἀἱ[μάενε, φιοᾶ γεδιγεσίιγα δῦΐέ Ιγιδίαπια, πες πιν- 

ίαγε Πἰάεπι, δεᾷ Ῥιάαγε, φιοᾶ φιά Ῥωγε υἶίαε οὐπι/εοεγίέ ἐιγδιι, ἀῑίε φαἰ- 

υεέιγ; οἰθί αιίεηι Ίιου ἀοίογὶ ἐ9δε, φιιοᾷ εορπουεγίέ, ἰαίεπίεπι φιεπᾶαπι 

ΠΙΟΕΥΟΓΕΊΙ διιδίςδε δογογὲ διαε (ἶία Ι)γαδίαπαπι αρφεἰἰαδαί), οιζιδ εαιδαπι 

60ΦΛΟδέεγε εα λα πωπηαπι βροίμειπέ (1168 Ροΐιενίς) πες Ἰπιπιαίο {αηι Ἰ 

ΟΟΥΡΟΥΕ δεἰγεί. Τί οι ἐπίεγγοφαδδεί αροδίοίι5 «Απιάγοπίσιηι δεεγείο, φας ἷ 

6αμδα ]μΐ9δεί, γεδίάεπδ γραιζίδρεγ Ῥγαεδεπέϊύιι }ηαἰγίνις οπιπῖθις, φιοῦ 

εοπυεπεγαπέ αἰἰοφιίο ἁι]οί αροκἰοὲ 1ο οιρίεπίεδ, πι Ίναεο υεγόα ἴοειυέιδ 4 

δὲ Α | 17. πεπεισµα ν | 24. αἱρεῖ: αἱρεῖ ν, 00 αἴρει 0. λόγονΏ 

αν ο 'πἝσυνοω 



ναυτιλλόμενος ἅμα τοῖς ἐμπλέουσι καὶ αὐτῇ τῇ νηΐ, ὁπηνίκα 
ἂν καταχθῆ εἰς εὔδιον καὶ ἀχείμαστον λιμένα, τηνικαῦτα φασ- 
χέτω σεσῶσφθαι. καὶ ὃ γεωργὸς παραδοὺς τῇ γῇ τὰ σπέρµατα 
καὶ πολλὰ καμὼν ἐπὶ τὴν τούτων ἐπιμέλειαν καὶ φροῦραν, τότε 

τῶν πόνων τὴν ἀνάπαυλαν ἐχέτω, ὁπόταν ἐν ταῖς ἀποθήκαις 

ἀποθῆται τὰ σπέρματα πολλαπλασίονα. ὃ ἐν σταδίῳ δρόµον 
ὑπισχνούμενος τότε ἀγαλλέσθω, ὁπύταν τὸ βραβεῖον κοµίσηταε. 
ὁ πυκτικὴν ἀπογεγραμμένος τότε καυχάσθω, ὅταν τοὺς στεφά- 
νους δέξηται, καὶ τὰ ἑξῆς ἅπαντα ἀγωνίσματα καὶ αἱ τέχναε, 

ὁπόταν ἐν τῷ τέλει μὴ ἔρημοι ὧσιν, ἀλλὰ δεικνύονται ἐκείνοις, 
πρὸς ἅπερ ἐπηγγέλλοντο. τὸ αὐτὸ δὲ ἡγοῦμαι ὑπάρχειν καὶ 

πρὸς ἣν ἕκαστος ἡμῶν ἀσκεῖ πίστιν, τότε ταύτην ἐκκρίνεσθαι, 
εἰ ἄρα ἀληθής, ὁπόταν μέχρις ἔξω τοῦ βίου ὁμαλισθῃ. πολλὰ 

γὰρ ἐμπόδια παρεμπίπτει καὶ Φόρυβον παρασκευάζει τῷ ἂν- 

Φρωπίνῳ λογισμµῷ, µέριμνα, παῖδες, γονεῖς, δόξα, πενία, κολα- 

χεία, ἀκμή, κάλλος, ἁλαζονία, ἐπιθυμία πλοῦτου, οργή, ἔπαρ- 
σις, ῥαθυμία, φθόνος, πλοῦτος. ζῆλος, ἀμέλεια, ὕβρεις, ἔρως, 

δόλος, χρήµατα, πρόφασις καὶ ἄλλα ὅπόσα ἐστὶν ἓν τῷ βίῳ 

τοιαῦτα ἐμπόδια, ὡς καὶ τῷ κυβερνήτη, φερομένῳ εὐδίῳ δρόµῳ, 

ἐναντιοῦται πνευμάτων ἐναντίων ἐπιβολὴ καὶ χειμῶν µέγας 

καὶ τρικυμία ἐξ εὐδίας, καὶ τῷ γεωργῷ χειμὼν ἄωρος καὶ 

ἐρυσίβη καὶ ἑρπετὰ ἐκ τῆς γῆς ἀναφανέντα, καὶ τοῖς ἀγωνισταῖς 

τὸ παραμικρό», καὶ τοῖς τὰς τέχνας μετιοῦσι τὸ παρ ἐκείνων. 

χρὴ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων τὸν πιστὸν ἄνθρωπον τὴν 

ἔξοδον προορᾶν καὶ καταμανθάνειν ταύτην, ὁποῖά τις ἐπιστή- 

5. εχετω: εχεται υ, αεειρίέ Α | 6. αποθηται: αποθειται Υ, Ἰοεανεγίε 

Α | 10. ερηµοε δἷο ν | 14. τω ανθρωπινω λογισµω" µεριμνα Ὑ: ΊΗήπαπαε 

εοφἰἑαξίοπίς κοἰλεϊέκαάἰπέ Α ] 16. επιθυµια πλουτου πβς Α (ερἰάΐέας 

ἀἰοίέίαγιπι): επιδυµια πλουτος ν, αὓετ ἄετ πλουτος 8ε]ῦβί ππά 4Π88οί- 

ἀεπι πος]ι ἀῑθ χρηµατα ΚΟΠΙΠΠΕΠ βοφ]εῖεἩ | οργη ν: ΣΑΙ 17. πλουτος 

ν: ΣΑ, ἆθτ ΖΝΙβδεΠθη φόογος (ποίάία) ππᾶ ερως (απιογ) παν αἀἰεδύπιι- 

Ιαξίο, ὑπμγία Ἰαί | 18. ὅολος χρ. προφ. ν: ἐγίεεξία, ροεεεβεῖο εετοὶ, ραΐτί- 

πποπύώπ, οεεαδίο Α | 19. κυβερνητι ν | 99. και τοις αγωχισταις --- ἔχεινων 

ν, πισ ἀᾳ95 ἀἴθβογ παρὰ μικρόν βοἩτεϊοε, νγας Ἠϊετ, επι ἀετ Τεχί Ἀσει- 

λαπρι νο]]κίάπάϊς ἴδί, πγεπίρετ ρ8φεί. Ιμεϊάετ ΙΣ» Α ἀ4ῑε Ὠοϊάενπ Βδΐσε; οὉ 

πθρεν ὈηπνεγείαπάΠελ]κεῖε» Ῥες Βίππ αοε]λεῖπε: ἀ4επ ἸεικἈπιρίετη νε- 

οἴτε]ε ἀεπ ρεβοβτεπ Ετίοὶς ἀάς Ὀείπαλμο” (ας Ὀτιπει ἄετ Καπιρεμίέετ 

ππά Ζαδεβαπετ , ες ἶδί Ὀθεϊπαϐ, αἶδο πῖοπί πτκ]ςμ Βϊερεοτ ρεποτάεμ”] 

ππᾶ ἄεπεηῃ, πε]ε]α ἀῑο Κὔπείο Ὀείτείθενπ, ἆας του ἀἴθδεη απββελμεπάς 

(Βιπάετηϊς, εἰπᾶ εµποδιον 3π8 4επι ΖπεαππεηΏαης τα 5αρρΙίτεη) 

5 

10 

15 

20 



ο] 

10 

16 

20 

20 

ον δω 

σεται, ἄρα ὁδιεργὴς (9) καὶ νηφαλαία καὶ μηδὲν ἐμπόδιον 
ἔχουσα, ἢ τεθορυβημένη καὶ τὰ ὧδε κολακεύουσα καὶ κατα- 

δεδεµένη ἔπιθυμίαις. οὕτως ἔστιν ἐπαινεῖσθαι καὶ σῶμα εὖ- 

µορφο», ὑπύταν ὅλον ἀποδύσηται, καὶ στρατηγὸν µέγαν 

ὁπόταν τὸ τοῦ πολέμου ἐπάγγελμα πᾶν κατορθώση, καὶ 

ἰατρὸν ἄριστον ἐκεῖνον, τὺν διὰ πάσης ἰάσεως χωροῦντα, 
καὶ ψυχὴν πίστεως καὶ Φεοῦ ἀξίαν, ὁπόταν ἴσον τὸ τῆς ἔπαγ- 

γελίας καταστήση, οὐχὶ τὴν ἀρξαμένην καὶ ὑπολυφεῖσαν εἰς τὰ 

τοῦ βίου πάντα καὶ ἐκπεσοῦσαν, οὐδὲ τὴν ναρκῶσαν (9). βιαζο- Ί ϱ » 

µένην πρὸς τοῖς κρείττοσιν εἶναι, εἶτα δὲ κατενεχὼεῖσαν εἰς τὰ 

πρόσκαιρα, οὐδὲ τὴν ποφήσασαν μᾶλλον τὰ χρόνια τῶν αἰωνίων, 

οὐδὲ τὴν καταλλασσομένην τὰ μὴ µένοντα, οὐδὲ τὴν τιµήσασαν 

τὰ ἀτιμίας ἄξια, οὐδὲ τὴν ἐνέχυρα παρὰ τοῦ Σατανᾶ λαμβά- 

νουσα», ουδὲ τὴν ὑποδεξαμένην τῷ ἑαυτῆς οἴκῳ τὸν ὄφιν, ἀλλὰ 
τὴν ὑπομείνασαν, ὑπὸ ἡδονῆς ῥυπαρᾶς μὴ ἐκλυθῆναι, ὑπὸ ῥα- 

Φυμίας μὴ ἠττηθῆναι, ὑπὸ ἀκμῆς σώματος μὴ προδοφῆναι. 

Καὶ ἔτι πλείονας λόγους ποιουµένου τοῦ Ἰωάννου πρὸς 

τοὺς ἀδελφούς, ὥς τῶν προσκαίρων ἕνεκεν τούτων (0) κατα- 

φρονεῖν, ὁ τῆς 4ρουσιανῆς ἐρῶν, ἐξαφθεὶς δεινοτάτη ἐπιθυμίᾳ 

καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ πολυµόρφου Σατανᾶ, τὸν τοῦ ᾿άνδρονίκου 

ἐπίτροπον, ὄντα φιλάργυρο», ὠνεῖται χρήμασιν ἱκανοῖς' ὅστις 

ανοίξας τὸν τάφον «4ρουσιανῆς ἐπέτρεψε διαπράξασθαι τὸ 

ἀπηγορευμένον εἰς νεκρὸν σῶμα. τοῦτο οὖν ἐνθυμούμενος καὶ 

κατασκευάσας ἑαυτῷ τὴν διὰ τοῦ μιαροῦ ἐπιτρόπου ἀσέρεια», 

εἰσεπήδησεν εἲς τὸ μνῆμα σὺν ἐκείνῳ ἅμα. καὶ ἀνοίξαντες τὴν 
« / }/ 3 ΄ .ω / ας , . 
᾿Φύραν ἠρξαντο ἀποδύειν τοῦ πτώματος τὰ ἐντάφια, Λέγοντες" 

90 

τί ὠφέλησας, ταλαίπωρε 4ρουσιανή; τοῦτο ζῶσα πεποιηκέναι 

οὐκ ἠδύνασο, ὃ τάχα ἂν οὐδέν σε ἐλύπησεν, ἑκοῦσαν τοῦτο 

ποιησαμένην; καὶ ταῦτα τούτων λεγόντω», καὶ µόνον ὃ σύνηψες καρ- 

κἄλιον περὶ τὴν σάρκα ταύτης ἐναπομεῖναν», ξένον ὁρᾶται φΦέαμα, 

1. διέργης ν: υἱφαπίοπι (48ο οἶπο ΒΙάππρβ νοη ὅιεγειρω) Α. | νηφα- 

λαια ν: οὉ γηφαλεα ποίμν/οπᾶϊρ 8: | 2. και τ. ωδε κολ. Υ οἳ ἰτοίᾷ 498 

νογβομἰθάθηθεη Βίπης Ιρπ. αἆ Ῥοι. Π: ὺν Α | 7. αξιαν π8οι Α (ἱδὶ {8 

αι ϱἰεπιι Πε απ εἰ ἐεπιρίο ἀεὶ ἀίφπαπι «αγπεπι δαπι ῥγαεδέέ6- 

γτ) : δεξιαν Υ | ισον το ν: νἱθ]θίοΠί το ισον | 14. τω εαυτης οικω Υ: 

ὑπίγα Ῥεείμδ δι Α | 18. τουτων ν: νἱα]]αίοῃέ των αιωγιων, αἅ εοπει- 

Φίδοεπᾶα αείεγκα εἰ οοπίειιπεπάα ἐεπιρογαίία Α | 19. εξαφδεις: εξαφεις Υ. 

οοπδιώπεδαίωγ ἐποεπᾶίο Α | 29. Καρκαλιον: Ώιποβηρο ὃ9δ ρὶεὈί Καῖῃ Βεὶ- 

βρί6Ι, δοπάθτΏη Ἱθῖκί Ζυτήο]ς α{ καρακάλλιον Ῥ. 590 τιπᾷ ἑαγασαϊ[ία, οι- 
οωίία Ίπα (4988. πιθᾶ. οἱ Πε Ἰαΐπ. Α Ἰαί Κείπο Ὀουειβοίπιπς, βοπάθτη 
σι « ν δοιι φεπίία[ὶς ῥαγέὶς διιῤεγεδδεί υείαπιετι 



ὃ παθεῖν ἄξιον τοὺς ταῦτα ὁρῶντας. ὄφις ποθὲν φανεῖσα τὸν 
μὲν ἐπίεροπον µονόπληγα τίθησιν, ὃν καὶ ἀνεῖλεν, ἐκεῖνον δὲ 
τὸν νεαγίσκο» οὐ τύπτει, ἀλλὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ περιειλεῖτο 
δεινῶς ἀποφυσῶν, καὶ πεσόντος αὐτοῦ ἐπαναβὰς ὁ ὄφις ἐπάνω 
αὐτοῦ ἐκαθέζετο. ων 

Τη δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ ἕωφεν ἅμα τῷ ᾽4νδρονίκῳ καὶ τοῖς ἆδελ- 

φοῖς [ Ἰωάννης) παραγίνεται εἰς τὸ μνῆμα, τρίτην ἡμέραν ἐχού- : 
σης τῆς 4ρουσιανῆς, ὅπως ἄρτον κλάσωσιν ἐκεῖ. καὶ τὰ μὲν ος 
πρῶτα ἐξερχομένων αὐτῶν αἱ κλεῖς οὐχ εὑρίσκοντο ζητηθεῖσαι- 
ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπε πρὸς τὸν 4νδρόνικον᾽ εἰκότως ἀπώλοντὸ, 10 

4ρουσιανὴ γὰρ ἓν τῷ µνήµατι οὐκ ἔστιν: ἀλλ ὅμως ἀπέλθω- 

µεν, ὅπως μὴ ῥαθυμήσης, καὶ αὐτόμαται αἱ φύραι ἀνοιχφήσον- 
ται, ὡς καὶ ἄλλα πολλὰ παρέσχεν ἡμῖν ὃ κύριος. καὶ γενο- 

µένων ἡμῶν ἐν τῷ τόπῳ, κελεύσει τοῦ διδασκάλου αἳ φύραι 
ἠνοίχφησαν, καὶ περὶ τὸν τάφον τῆς 4ρουσιανῆς εἶδόν τινα 15 

νεανίσκον εὔμορφον μειδιῶντα. ὃν ἰδὼν ὁ Ἰωάννης ἔφη' καὶ 
ὧδε φθάνεις ἡμᾶς, ὁ καλός; τίνος χάριν ἄρα: καὶ ἀκούειφω- 
γῆς Λεγούσης αὐτῷ: 4ρουσιανῆς ἕνεκεν, ἣν σὺ µέλλεις ἀναστή- 

σειν’ παρὰ βραχὺ γὰρ ἤμην εὑρὼν αὐτήν. καὶ εἰπὼν ταῦτα ὃ 

καλὸς πρὸς τὸν Ἰωάννη», εἷς οὐρανοὺς ἀνήδι, βλεπόντων πάν- 20 

4. αποφυσσων ν. Α πεϊῖομέ βαοβ]ῖοι αὉ εἰ εεεε καίίο, {ἐποεγέιπι 

μπάε, {πφεπδ δεΥΡεΠ5 οεειγέ, ειίι5 10ο δαμοίιδ ΠΟΥ, δεᾶ πιαφίς ἀἱγο 

Γωγεπέίς {εγγογε Ρρεγειµῖδις εοτγγιαέ {μνεπίδ, ία αἱ υεπεπί [γίφογε δαὈτέο 

οπές εἶμς οἱς επαπιεγίέ, 5άρτα Ύμεηι δἑαξἑῃ ΒΕΓΡΕΠΦ ἰαρδιήῃ αἄδεπᾶεπδ 

φιεκεεναί. Αῦοθτ νο Ὀ]εῖοε ἆθτ Ῥτοουταίας, πε]εμος απεῖ πηβο Α. ἶπβ 

αταῦ ρεβίῖθρεη ππά ἀῑο Τοάΐξε πῃῖ αηρβετθάεί Ἠαίδ | 6. ηµερα ν: φιεὶ εγαὲ 
ἑεγέέμς α 4ἱε ππογέία Ὠγιδίαπαε -ἵ- Ἠΐθτ Ά, υπᾶ ἄαφοσει θιθί βρᾶΐίοι πια- 
ἐέήπές ᾖογίς (εω9εν) | Τ. Ιωαννης: δαποίμς «θαππες Α, Συ! 8. αρτον 

χλασωσιν Υ: 6αετα εε]ενγατεπέ Α | χαι τα µεν πρωτα κτλ. Υ: Α. πε] ν.. 
ἀϊε αα{ ἆεῃπ Μοπιεηί 498 Απβρεμης αἩπβ ἀεπι Ἠαιςε σπτῆς]κρτεϊζεπάθ Ἑτ- : 

σπ]πης πῖομέ νετβίαπᾶ, Κῄτσίε πὶοΏε παν Ἠΐει (εεςε εἶανες ποπ ἐποεπῖε- 

ῥαπέιγ), βδοπάθτη ππββδίε ἵπ Ἐοῖὶρο ἆἀθβεεηπ απεἩ πεϊετηίη ἄπάθτη | 

10. απωλοντο: απωλλοντο ν | 11. µνηµατι Υ: ὑπέεγ Πιογέιος -ἵ- Α οἳ Ίωπο. 
24, δ | απελδωµεν ν: ἰπφγεκίαπιγ Α 5. τα Ἱ. δ | 14. του διδασκαλου Υ: 

οοαππίς Α | 15. ειδον νυ, 88 ὅαππ ἆας ,Ιομ'' 4εδ Ι,οποῖας βεῖη τάς: 

Ῥθββος νε]]εῖοΏί ειδοµεν πΆοι Α (υἱάέπιικ) | 16. µειδειωντα ν | ΤΤ.ο 

καλος ν: «ἀοπιπε εἶεδι (Ο]ίδε Α:; ρἰεῖοι πασ]λ]ετ Ἰαί ετ ἀαεῖτ ὕοπις, 
πας Εαῦτ. Ρ. 549 Αππιιχ τομείς αιΓ ο καλος πιτϊοκβάητί | ἄρα ν: οεηκεἰ 
ἀοηπιίπε -- Α | Ίκουε ν: αμαἰυύπις Α | Ί9.παρα -- αυτην Υ: ία 

4εβδεηπ Α εἰ ῥτονίε; πι φι ργορίογ εεριε]γο εἶιδ εταπἰπιαέω» ἰαεεί, 

αι εί Ἰοπογίπεαῦιιπέ ῥγορίεγ πε ἀειωπ. ΑΘΠΠΗεπεθ {οτάετέ πασςἈίεχ 4ετ 

ρτῖεος. Τεχί | 90. ανῖει ν | παντων ηµων Υ: ᾖοαππε εἰ εαεἰετίς Α 
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των ἡμῶν. ὅ δὲ Ἰωάννης ἔπιστραφεὶς εἰς τὸ ἕτερον µέρος ὁρᾷ 
τὸν ἐρῶντα «4ρουσιανῆς νεανίσκον Καλλίμαχον --- τοῦτο γὰρ 

ἐκαλεῖτο -- ἐπικαθεύδοντα αὐτῷ ὄφιν παμµεγέθη, καὶ τὸν ἐπί- 
τροπο» ᾿4νδρονίκου, Φουρτουνᾶτον Λεγόμενον, τεθνεῶτα. καὶ 

ἀμφοτέρους ἰδών, ἠπορημένος εἴστήχει, λέγων πρὸς τοὺς ἆδελ- 
φούς' τί βούλεται τὸ τοιοῦτον Φέαμα; ἢ διὰ τέ µοι ὁ κύριος 

οὐκ ἐνεφάνισε τὰ ὧδε πραχθέντα, µηδέποτέ µου ἀμελήσας; 
καὶ ὃ ᾽4νδρόνικος ἰδὼν ἐκείνους νεκρούς, ἀναπηδήσας ᾖλθεν 

: ἐπὶ τὸν 4ρουσιανῆς τάφον. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ἓν µόνῳ τῷ ὃι- 
10 κροσσίῳ, ἔφη τῷ Ἰωάννη' ὃὁ Καλλίμαχος οὗτος ἤρα τῆς ἀδελφῆς 

µου καὶ μὴ ἐπιτυχὼν αὐτῆς, πολλάκις τοῦτο τολµήσας, τὸν 

κατάρατον ἐπίτροπόν µου τοῦτον ὠνήσατο χρήµασιν ἰκανοῖς, 
ἴσως ἓν νῷ Λλαβών, ὥς γε νῦν ἐστι μαθεῖν, τὴν τῆς ἐπιβουλῆς 

ὁραματουργίαν' δὲ αὐτοῦ µέλλειν ἐκπληροῦν. καὶ γὰρ ὤμο- 

1. ο δε Ιωαννης κτλ. ν: Α., Ἠπε]ομοι ἆθπ Ναπιθη Οα]1πηβοΏαβ 8οΊἼοη 

νοτῃοι ϱᾳορτασ]μί Ἰαί, Ἠαέ Ἠ]θυ οοπυεγδα5 αιέεηι «οαππθδ, οιπι υἰᾷίδδεί ἆμο 

ἑαδεπίία Ώγορο δερι]ε]γιΩη «ΟΥΡΟΥά, φμογαπι τύπωπι (αἰύπιαε]ά εγαί, φιὲ 

Φγύπσερς Πρ]νεδίογπι εγαἰ, διίΡγα αἶις οογριδ 46ΥΡΕΠΦ σμδαῦδαί ἰπιπιθηδιιδ. 

Αἴίεγιωπι Όεγο ογριµδ εγαί Ἰογέωπαί, «ιά ΆγουµγαίοΥ Γιεγαί Απάγοπέοῦ, 

Ιπίμεπς ἐφίζω ιγέδφιιε εογγις, οοφἰαδαί δεοιώπ ἔρδε εἰ ἀῑοεῦαί αἴο. Ὠἱθ 

οἰπίβθ/πιᾶββοη απακο]αίμίδομε βαϊσρηάπηπρ ἆαερ Οπρίπαϊς ὮὈλοξκί πος]Ἡ 

ἀπτο] | 7. ενεφανησε Ν | αµελησας: αµελησαντος ν, φιωἱ πωπφιαπι ἀεάίφπαγί 

βοἷεὲ Α | 8. νεκρους Οοιτθοίαχ η ν, θΥΒί6 Φο]μηῖ γυµνους: ΘΙ8ίΘΓΘ8 Ὦθ- 

: βἰδσί Α (υεγπι ἁπάγοπίσομς οιπι δεπιὐιιάπι οογρις Ιγιδίαπαε υἱᾷίςθεί 

6η 1ώιο ἰαπίιπι υεἰαπιίπε {αοεγο πι δεριίεΊηγο, ἐῑίος αιίεπι ἄμος πιογέµος, 

αἲξ αἄ «οαππεπι) | 9. δικροσσιω Βοητείρο 1ο: δικρουσιω ν. σεάεπία]]ς 
Παρί ἀἆαβδε]οῬ Ἠ]οτί νοχ πο {. ΥΙ (Τἱβε]οπά. αοία αρος”. 215, ϐ) πο 

ἀϊἱο Ὀοευοενήοαίετιης 7ΖνΥΙβοΊθη διγρωσιω απᾷ Φιγροσιω βο]ναπκέ, 7νγοὶ 

οΏαεπβογγεπίς Βοη8έ παοινγείθΏατο ΤοτΙΠΘΠ γγῖθ δικρουσιον. Βία Ι6ίίΕΓΘΒ 
815 οἶπο Ῥατρατίδομο Βί]άμπςρ νοη Φίκροος, Φίκρους ,,πγθίπασκίς, 2νγεῖ- 
1ἱρία]ϊρ'' (8. Τιοῦθἰς αἆ Ῥηιγη. 299) αίοµθη πι ]άββοπ, βοπίθη 68 τὶοπίίρος 

Φικρόσσιον πια βαὈβίθπίτοη, Ἰε]ο]ος ἀῑρ Ἰιοχίοα, α ιο] Ἑ. Α. ΒορΠοσΙθΒ, 

(οββατγ οἱ Ἰαίοι απἀά Ὀγπαπίίπο ἄῑτοθε]ς (Μοπι. σὲ ἴἶιο Απιθτο. Αοαᾶ. 

Νου Φου. ΥΠ, 268), αἰεγάίπρα παν ἵπ Αιγίαπί Ῥοπίρ]. πιατ,. Εγίν. 6 

(λεντία καὶ δικρόσσια) παο]ηγείβεηϱ. Επ ,ἀορρε]έροδᾶιπιίθος” ΚΙαίάπηρβ- 

Βἰἱϊοἷς, αππηϊέο]ραν αι ἆθπι Τοἱῦ ροίαροη Πας ἀθπ Ὠοαϊάοη ΒίθΙΙεη ἆθβ 

1,θδμοῖαβ, Ιάδπίϊβο) τηῖέ χαρκαλιον Ῥ. 250, 80. νἰδἰ]δίοέ αιιοῖι πηῖξ ἐπενδύ- 

της «ομ. 91, Τ. Ὠει οιβίο Ηοιαιβροῦογ Ίθοπθς Ροπϊρ]αφ, Βίποκίας (46- 

ΏΘΥΑΘ 1577) Ἱθογβεείζίο πιαπε]ία αὔγίπφμε Ππιογίαία | 10. αδελφης µου 

ν: Ὠγαδίαπαπι Α. Ἠϊει νη]τὰ Ίεποι Αιιθάταο]ς πἰοΏί 5ο᾿ Παγπη]οβ βοἶπ Ὑ]θ 

Ροί ΤοῦῬίαφ (7, 16: 8, 4) Ρααϊαβ (1 Οος. 9, 5) απᾷ Ἠοιπιας (νί8. ΠΠ. 9, 8: 

ὃ, 1 νΡ]. πι. Βαπο] ἄθθυ Ἡετας Β. 119 ππά Ἠατηαο]ς Ζαχ θιδίθτεη ῥίεΙΙ6), 

βοπάθτη οἱ ρ. 227, 9 Βᾳᾳ. σι οικ]ἄτο | 14. εκπληροιν ν 

στο πο αν ο σσ ο σσ το π .. 



:.λόγησε τοῦτο πολλοῖς ὁ Καλλίμαχος: ὅτι κἂν μὴ ζῶσα βουληθῇ 
᾿συνθέσθαι µοε, ώς λμμήν. ἐνυβρισθήσεται. καὶ τάχα, διδάσ- 

καλε, ὅ καλὸς ἐγνώρισε, τὸ Λείψανον αὐτῆς μὴ ὑβρισθῆναι 
συγχωρήσας, καὶ διὰ τοῦτο οὗτοι τεθνήκασιν, οἳ ταῦτα ἐτόλ-  λ 

µησαν καίτοιγε ἤ φωνὴ ἤ εἰρηχυῖα πρὀς σε ,άἀνέγειρον τὴν ὅ ο να 
ἀρουσιανήν’, τοῦτο προεδήλου, ἐπειδὴ Λύπην ἔχουσα τοῦ βίου ς 
τούτου ἀπηλλάγη. πείθοµαι δὲ τῷ εἰρηκότι, ὅτι τῶν πλανη- 

Φέντων οὗτος ὑπάρχει ἀνθρώπων: καὶ 7ὰρ αὐτὸν ἐκελεύθης 

ἀναστῆσαι. περὶ γὰρ τοῦ ἑτέρου ᾿οἶδα, ὅτι ἀνάξιός ἐστιν ἡ 

ἐκείνου [ψυχὴ] σωτηρίας. ἀλλ ἕν σε τοῦτο παρακαλῶ: ἀνέγει- 10 
ϱον πρῶτον τὸν Καλλίμαχο», καὶ οὗτος ἡμῖν ὁμολογήσει τὸ γε- 
γονός. ὁ δὲ Ἰωάννης ἀπιδὼν τῷ πτώµατι καὶ εἰπὼν τῷ ἰοβόλῳ 

ἑρπετῷ: απόστηθι τοῦ μέλλοντος Ἰησοῦ ἈΧριστῷ δουλεύειν, 
ἀναστὰς ἐπηύξατο' ὅὃ Φεύς, οὗ τὸ ὄνομα δοξάζεται ὑφ ἡμῶν 
αξίως, ὃ Φεός, ὁ πᾶσαν ἐνέργειαν κακωτικὴν δαμάζω», ὃ ΨΦεός, 15 

οὗ τὸ Θέλημα τελειοῦταε, ὑπακούων ἡμῶν πάντοτε, καὶ νῦν 

τελειούσθω σου ἡ δωρεὰ ἐπὶ τῷ νεανίσκῳ τούτῳ. καὶ εἴ τις 
δὲ αὐτοῦ οἰκονομία γίγνοιτο, ταύτην ἐγηγερμένου αὐτοῦ ἐμ- 
φάνισον ἡμῖν. καὶ εὐθέως ὅ νεανίσκος ἀναστὰς ὅλην τὴν ὥραν 
ἠσύχαζεν. ὡς δὲ [ἐν] τῷ ἑαυτοῦ Λογισμῷ ἐγίνετο, ἐπύφετο 20 
αυτοῦ ὃ Ἰωάννης, τῇ ἐν τῷ µνηµείῳ εἰσόδῳ τί ἐβούλετο. καὶ 

᾿μαθὼν παρ αὐτοῦ ἅπερ ὃ ᾽άνδρόνικος εἰρήκει αὐτῷ, ὡς δῆψεν 
ἐρῶντος αὐτοῦ 4ρουσιανῆς, ἐπύθετο αὐτοῦ ὃ Ἰωάννης πάλιν, 

εἰ τοῦ μιαροῦ ἔσχε τέλος. ὁ δὲ απεκρίνατο αὐτῷ' πῶς γὰρ 

9. µοι: µου ν | διδασκαλε Υ: ὕοαηππεε Α | ὃ. ο καλος -- αυτης Υ: 
Όοπις ἐδίε νεῖαί εἶπε γεϊφιάας ΑΙ Τ. ὓοτ οάετ Ἠϊπέετ οτι βε]εῖϊπὲ εἴνγαβ 
τα [εμ]εηῃ, 8. αποἩ σα ρ. 254, 19 | 8. εκελευδης ν: ἴει ἄπάετε π]ολέ | 

3. αναξιος: ανξιος ν {| 10. ψυχη πηπβδίθ οτρᾶησί πετάεη: ”» ν, ἄετ Ποτί- 

6εης ἵπ σωτηριας εἴπ βοπάετῦατες Ῥεμ]ηπκε-σ: φιοᾷ ἑπαίφπις Ὀεπε[βοίο ἄο- 

πεηέ πιοδέγέ οἶεσι (Οκ επἰθέπεέιν Α | 19. µελλωντος ν | 14. αναστας 

επηυξατο τν: εἰ σἰαξίπι γεεεβδίέ ΔΕΓΡΕΝΦ. φιο Γασίο ΡΓΟΕΙΠΙΡΕΠΣ επ ϱγε- 

εαές εκ ἀοπείπιέ ἴπ Ίαεε σενα Α | 16. υπακουων ηµ. παντοτε ν. θ- 

ἀατε ν]ε]]εῖοιί ἀετ ΕπιεπάβΙΟΏ υπακουογτων πὶςοΠε: ῥτορέεγ φἰογίαπι ἕπανι 

επαικᾶὲ πο Α Ρεηπαα απ ἀϊεβετ Βε]]ο / 1Τ. δωρεαν: ογαίία Α | 18. εγηγερ- 

µενου ν, πταρτϊπρ]εὮ απρείαησεη εγει, ἆαππ η ἀατᾶρες: εωγφεπίε Α | 

ἔµφανησον ν{ 19. ολην την Υ: ὑπέερταπι Α | 20. εν ετρᾶησε ει: "Σχ, 

αἲά υἰφοτεπι 8επδις εμέ γενεγδµς εδ Α | εποιδετο νυν, 5ο απεον Ἱ. 93 | 

21. αυτου: αυτω ν ἵ τη εν κτλ. Υ: ἀατηαοῖι 8: Α ἁπάςτα τα νετῦθββοτΏ 

ππά Ὀδδοπάετς στα Ιπίετραπείτεη, αἷφ εί Ἐαῦτ. | 54. τελος: τελους ν. ν]ε]- 

Ιεἰοιί Πεἱ εἴπ Βαῦείαπν σα µιαρου 818: πέγωπι πηπο ἐεπιεγίαξίς 5ηαε 
είγεα τεϊφμία» Ῥίεπας οεπεγαξίοπὲε εἰ ρταίίας αἰέφκεηι Ἰαδετε ροέιἰςδεί 
Γγηει Α 

ὴ η ἑωαφον. 

ο ο 

απ ο μοι, 



μ] 

ας ο. 

ἠδυνάμην τοῦτο διαπράξασθαι, ὅπου τὸ δεινὸν τοῦτο ζῶον τὸν 

μὲν Φουρτουνᾶτον µονόπληγα ἔβαλεν, ἐμοῦ ὡς εἰκὸς ἤδη τῆς 
ἀκαίρου ἔἐκείνης καὶ δεινῆς πεπαυµένου μανίας τῷ φόβῳ τοῦ 

τοιοῦδε ὄφεως. ἕτερον δέ σοι Φαυμασιώτερο» ἐρῶ, τὸ μᾶλλόν 

µε ἀνελὸν καὶ νεκρὸν παρὰ μικρὸν «φΦέμενον. ὅτε µοι ἤ ἆκα- 

τάσχετος νόσος διώχλει, ἀποσυλήσαντός µου ἤδη ἅπερ ἦν ἡμ- 
φιεσµένη., εἶτα δὲ ἀποβάντος µου τοῦ τάφου καὶ Φεμένου µου 

αὐτὰ ὥς ὁρᾶς, ἀπῆλφον καὶ ὃρῶ τινα γεανίσκον εὔμορφον 

περισκέποντα αὐτὴν τῷ ἑαυτοῦ ἱματίῳ, οὗ ἀπὸ τῆς ὄψεως 

10 λαμπηδόνες φωτὸς ἐξήρχοντο εἷς τὰς ὄψεις αὐτῆς, ὃς καὶ εἴρηκέ 

15 

20 

20 

μοι Καλλίμαχε, ἀπόθανε, ἵνα ζήσης. τίς μὲν οὖν ἦν, οὐκ 

ᾖδειν, ἄνθρωπε τοῦ Φεοῦ' σοῦ δὲ ὀφθέντος ἐνθάδε γνωρίζω 

ἄγγελον αὐτὸν εἶναι Φεοῦ τοῦ ὑπὸ σοῦ κηρυττοµένου, καὶ τοῦτο 

πέπεισµαι' ἀλλὰ δέοµαί σου, μὴ ἀμελήσης τῆς ἐμῆς ἕνεκεν 
σωτηρίας, ἀλλὰ σπούδασον προσαγαγεῖν µε τῷ σῷ δεσπότη 

Χριστῷ. ὁὃ δὲ Ἰωάννης, ὡς εἶχεν, εὐθὺς προσλαβόμαβος τὸν 

Καλλίμαχον ἠσπάζετο λέγων’ δόξα τῷ Φεῷ ἡμῶν, τέκνον, τῷ 

ἐλεήσαντί σε καὶ ἐκ τῆς µανίας µεταστήσαντι ταύτης, ἐπὺὲ δὲ 

τὴν αὐτοῦ βασιλείαν καλέσαντι. 

Ὁ δὲ ᾽4νδρόνικος ἐδέετο τοῦ Ἰωάννου, ὕπως καὶ τὴν 4βου- 
σιανὴν ἀναστήση. καὶ ὃ Ἰωάννης, μὴ µελλήσας, προσελθὼν τῷ 

τάφῳ αὐτῆς καὶ τῆς χειρὸς κρατήσας τῆς 4ρουσιανῆς ἔφη" 

4ρουσιανή, ἀνάστηθι. ἤ δὲ ἀναστᾶσα ἀπέβη τοῦ τάφου, καὶ 

μαθοῦσα ἀκριῤῶς τὰ ἐπ αὐτῇ γεγενηµένα, μετὰ πάντων καὶ 

αὐτὴ ἐδόξασε τὸν Φεόν, [τὸν διὰ τοῦ Φεράποντος αὐτοῦ Ἰω- 
άννου ποιοῦντα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν εἰκασμός]. 

9. εικως ν | 6. διοχλη ν | 10. λαµπηδονες ατλ. Υ: δεϊπί[ίαε ἐρπῖς γε- 

αὐμίεῦαπιέ ἐγι οι δεριιἸονγπι, επ «η θιι ια πι πιε υεπίεπδ 9οςεπι ἀῑεαίέ: 

6αἰζύπιαε]ε ΊιΟγεΥε, αἲ υίυας Α | 11. ην -- Όεου ν: /πιθγί Ίιοπιο ἐδίε, 

πεδοἰθ Α. Ὠϊο {οἱφοπᾶςῃ Βᾶίπο ρἱορί ος ἴπ ταείοτίβοπθτ Επθίίεναης | 

90. της «{ρουσιανης ν΄ (αταρτϊηρβ]ίοἩ τη «4ρουσιανη): ει Α | 95. τον 

δια κτλ. ν: 4ἶθβο Ἰ/οτίο Ὑθγάθη πἰολί πιθ]ι; ἆθπι Τδιοίας ζαβε]ὂτθη, πθ 

ΠΟΠ ἀἱο Ὑοτρ]δίοπαπς πηξ Α. παὶσί: φιαο δΙγΦΕΠΣ αδοειᾶέ ἄε ἔωπινῖο, 

εἰ οιπι υἰώίςδεί 5ο πιιάαπι πι ο επί ἑαπίωπι υεἰαπιίπε, εαιδαπι φιαε- 

αἶυᾶ. ΘΦιαπι δὲ αὐ αγροδίοῖο οοφπουΐέ, Ἰοπογίεαυϊ ἀοπιϊπιώπι αο δε ἵπ- 

ἄιω. Πεϊπᾶε γεδρἰοίεης Ιογέιιαἰἰἑ έογρι5 αἲί αἲ «Ἰοαππεπι θίο. Ὠτηδίαπα 

Ι6οῦ ππη ἀεββθεη Απίθιπεοκυπς; ΚαΙπιασβιιδ Ῥτοίθβίϊτέ 4αρερεπ; ὅο- 
ΠαΠΠΘΒ Αρτϊοπίέ ἁαίῆτ; Ὠνηδίαπα ογγγεοκἰ ἆπτοι ἰητ ἀεῦὈεί ἀ4επ Εοτίππα{ιβ. 

Ῥίθβοι αὖΌει ετκ]ᾶνί, ϱς πᾶτο Ιεῦοαιν ἰοάᾶίς ρεβ]εβεη, αἰδ 8επεηπ ζ ΠΙΒΒΘηΗ, 

4ᾳβδς Ὠνηβδίαπα διγγθοκέ απά Κα[ίπιασας Ὀεϊκεμτί πνοτάθη. ἆοἨαηπθβ Πὰ]έ 

οἶπο ἘἨθάς, ἀθτθῃ ἀπα]ίδίδοἩ- ρποβίδο]θ ἸμεἈτο παν πιβηρε]]ιαβ νοιγηβολί 

σπα 

ια ουκ ολ νο οκὰλ 

λάμα αάχκόλεκ ονκ μι.. 



[Απι πἈο]δίοη Ταρο ποὶσι ἀον Ῥβίοξορα Ἐταίοῃ απξ ἀεπι 
Ματκέ γοη Έρμοκις απ 2αΐοη φοΐπετ Βομβ]ος, πγο]οῖο πι ἴωτ 
νᾶίοτ]]ο]ος Ἐνῦο Ία οεἴπεη Εάοϊκίεῖη ρεκατ[ Ἰαβεῃ ππά 4ἴεβεῃ 

του α]οπι Ὑοῖῖς πετίτΏπιπιστη, ἀῑο Μασλί φοἶποι Τ,οιΏτο τοι ἀεΓ 

γοτασβίπης ἀες Ἠεϊομίμαπι. ος νογϊνετρε]οπᾶο «οἩαππες ὅ 

ἰαάε]έ ἀῑε ππίζ]οδο Ῥταλ]ετεί απά ἨΒΙέ ἆαρερεη ἧεεα οτί 8η 

4οπ τεῖοποῃ ο Βηρ]ϊπς (Μαϊ, 19, 91). οι Κταίοη Ἠογαιβρε- 

Ἰθ, οσεοπιππππ]οϊχὲ ἆθπ Εοτίππαίας (α Πάεϊίωι εοπυεγδαξίοπε, εἰ αἲ οπιιὲ 
ορεγε ἐὐπεπείιπι ἄειωπ, αν οπωι ἀἄενοίογιπι ΠΙΙπεΕ, α οοπᾳτεφαξοπε 

Φαπείογιπι εἰ α εοπιππίοηε δασεγαπιεπέογιώ), [θδϊετί πε ἆθπ Απάετεη 

απι ἀταῦςο ἀἱο Ἐποατίκϊο ππά Κεμτί ἵπβ Ηαις ἀθ8 Απάτοπίκας ζατῖς]. 
Ῥοτί ετκεηπηί οοἩ. ἀπτοει ἀ4επ (εῖθ, ἆλβν Ἐοτί. απ{β πει γοη εἴπεγ 

Βε]μ]αηρο ρεὈίδδεη φαί; εἶπ ἁαλίπ σοφοἩ]ο]κέος Ῥοίο Ὀοδίαερί, ἀαβς Εοτί. 
.υετεῖίς ἀ4επι Τοάε παπα αεί ππά ὅομ. βεμ]θβδέ πηέ ἀεπι Ίου: ΠΗαῦεε 
Ππζιοι ἐπ, ἀἰαδοῖε. -- 88 Ποτίῃη αεί Τ,ειοϊαπῖδε]μθα αἰθοκέ, ππίεί- 

Περί Καῖποι Ἐταροε. Ώετ ρτἰεσμῖκεμα Τεχι(ν) βεμ]εββί απ΄ ἀῑε ἴπι Έεχί ἵπ 

ΚΙαπιπιθτη ρεβείζίεη, ἆθεπ [επ]οεπάεη Βε]]αβς ἆετ ἀεβοΠΏῖομίε 4ετ Ὀτηβίαπα 

ἀτεας νετΠ]]επάεη οτί εἶποε Κπτζο θβδομίς]ίο ἆεβ Τ2Ώεπβδιββαπρβ8 

4ε8 «οἨβηπεβ, πε]επαο πι Βπεῃ ἆεβ Τ,εποῖας Ἱπθᾶετ Ἰ]ετ βἰε] ΔΠΡΘ- 

ΒΟΠΙΟΒΒΕΠ, πος] 8ο Κπτζ ΡεῳΘΒεΕΠ βεῖη Καηππ. πι Γετρ]θῖοὮ πηῖί ἆεπι ἵπ 

Έταρπι.. ΥΠ παει ΜόσΠοπκεῖι Ἰετρεκίε]ίεν Τεχί Καππ ἀϊθθετ ῬΒετίεβί 
πἩτ αἱ πΆσετος Ἐχεοτρί ρε]ίεπ, πᾶλμτεπά ϱς οι απἀτεγβεϊίς ἵηπ πὶο]ίβ 

Οµατας{ετϊκἴβεμθπη πηῖέ Ῥτοεποτας Ῥοτιμτί. Ἑτν Ἰαπίθί 80: κλάσας οὖν 
ἄρτον ὁ Ιωάννης καὶ ἑκάστῳ δούς, καὶ ἓν τούτῳ ἀξίως εὐχαριστήσαντες 
τῷ κυρίῳ, τῷ Βήρῳ ἔφη ὁ Ἰωάννης, παραλαβών τινας σὺν σοὶ δύο, ἔχον- 

τας χοφίνους καὶ σκάφια. ἀκολουθδήσατέ µοι. Ἠῆρος µη µελλήσας τὸ κχε- 
λευσθὲν αὐτῷ ἐκτετέλεκεν. καὶ γενόμενος ἔν τινι µνηµείῳ ἔφη τοῖς 

νέοις" σχάψατε ὧδε, τέχνα. καὶ οἳ γεανίσκοι τὸ ὄρυγμα ἐκτελέσαντες, 
σφραγισάµενος ἑαυτὸν ὅλον τῷ τοῦ σταυροῦ τύπῳ, τοῖς τε ἀδελφοῖς 
ἐπευξάμενος καὶ τὸ ,, σὺ μετ ἐμοῦ. κύριε" εἰρηκώς, ἑαυτὸν ὅλον ἓν τῷ 
µνήµατι ἀνακλίνει πάντων ἡμῶν ὁὀρώντων. εἲς δόξαν πατρὸς καὶ υἱοῦ 

καὶ ἁγίου πνεύματος, τῆς μιᾶς Φεότητός τε καὶ βασιλείας, ᾗ πρέπει πᾶσα 

δόξη, τιµὴ καὶ προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἲς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ἁμήν. | Ἑταρτ. Ἡ παει 4εηπ πιθῖθέ 6επαι ΠθετεϊπκΗπππεπάεη Βετίοπίεῃ 

4ε5 Αὐάϊας (Υ, 14--οἱ Εαὐτο. Π, 55τ-- 581) ππᾶ 4εΒ Μειϊίας (Εαὐτίο, 

ΠΠ, 60τ -- 621: ΕΒΙ9δ]. Οᾳαβίπ. νο]. ἩΠ, 2 [Ε]οτῖ]ερ.] Ρ. 680 --- τι Ὁ) Κατπ τε- 

Εἰφιτι. Αὐάῑας ἴδί απο] ΠἨΐετ Α., ἀ4ετ Με]ταν νοηπ Μοπίο Οαββῖπο -- Μ3, 

46τ γοη Εἰοτοπίπίας Πεγαιβρερφεῦεπε Ὀοί Εαὐτίεῖας -- ΜΙ, «τοσμίδομετ 

Τοαχι {εϊ]ε | 1. Κταίοη: σεβον ἘΕαὐτίιοῖας Ἠΐθιτα Ογαἰοπίς ης ΠΟΠΙΕΙ 

}ονίε εοπ/[είιπι ε ποπιίπε Ογαξεέςκ, ᾖ]η]οβορ] Τ]εναπέ, φιεπι ποέκηι εδί 

Φεειωιίαπι ῥτοίεείεδε αἀάιέί οεγδί .ρεγεαδ, πε ππε ρεγᾶας", μὲ σγαεεὶ 

φιωάεπι παγγαπέ: Ἀράτης ἀπολύει τὰ Κράτητος, ἵνα μὴ τὰ Κράτητος 

αρατήση τὸν Ἀράτητα. -- Έπτεροι Ναζ. ος. 43 (εὰ. Βεπεάᾶ. 1, 815 ΕΓ) οἷ- 
Πτι 4εῃ Ἐταίες 8ορατ αιξ 4ετ Καησε]. 
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{οτάστί, ας νου 1Ἠπῃ πι Μοηβομοπταηπις π]]θοη θί]απο ἀπγοῖ 

εἶπ Ἰαπάοει ἵπ οἶπο Ψετποτίομαπρ ἆθρα 7 γοιναπάθ]η, 8αΠΙ- 

πιθ]ί «ομαηπαεβ ἀῑο Βνπομβίῆσο]κα ἆαι Πάε]κίοῖπο απά βίε]Η βὶθ 

ἀατο]ι αἶηπ, νοη ἆθηῃ αηηγθβδοπάθη ΟἨηὶδίοπ ἆπτοὮ απ Απιοθη Ὦο- 

βΙερο]ίοβ (οῦοαί π]εᾶεν δι; ποναιί Κνγαίοη οἶηπ ΟΕ] ππά Ύου- 

Κἰπάϊρεν ΟἨτὶδ υν]τά. --  ἆσπο Ὀθίάση ταῖοπεῃ ο Ἡηωρ]ίηρο γΥει- 

Καιίσοη ἀἱο Εάε]είεῖηο Ζαπι Ῥερίεη ἆἀοὶ ΑΙΠΙΕΠ. 1ΤἨτεοπι Βοϊβρίε] 

{ο]βει Ίπγεὶ απάστο γοΓπεΒπιο Ἐρήθβον, ναγί]εῖ]εῃ 1μτο [ει 8η 

ἀἱο ΑΙΠΙΕΠ ππά Ῥερ]αιίοῃ {οτίαη ἆ4επ ΑΡροβίοἱ απί βείπεη Ἰλ΄αη- 

10 4αγαπροῃ. ΑΏθγ 8οΠοΠ ἢα]ά ταπί ἀϊορο Ιαίπίογη --- οβέ βρᾶίαι 

16 

20 

Ὑογάεπ βἷο βεπαπηί, ΑΙοΙΡ ππά Επαροπῖπς --- ἴπτ Επίδομ]αββ. 

ἨῬοΐπι Αηρ]ϊο]ς ἵη Βεῖάᾳε αε]κ]αϊάείοι Θο]ανεη 1π ΡεγσαπΙππι ΒΕΠΏΘΗ 

βἱο ΒἱΟἨ 7γἱ]οἷς πας) {Ἡτοπι ϱἈοιηα]ίσαη ἨἩοαϊομέμαπα, ππᾶ ᾖοπαπποῬ 

γαιβε]μαβῖ ἵἨπεη πἰεάθε, ἵαβ βἱο ϱοορίετί Παβία, Ίπάεπι 6Υ 

Ῥϊπάαὶ γοη Ἠπίπεη 1π 6οἱὰ απὰ Ἰεῖπο Φίαϊπθ ΥΟΠΙ ΜοθΓΘΒ- 

βἰχαπᾷ, ΥγεΙοῃε βἱο 1Ἠπη Ὀτίηρθι πιδδεῃ, ἵπ Εάθ]βίοίπο γεΓ/ΒΗ- 
ἀα]ί. Τη ἆθτ πας Ῥ]έετει [τοπίο Ραερἰππεπάση Ίαηρεη Ἠθάο, Ἱο- 

πηῖξ 46 Αροβίε] βὶο γοτ]ᾶπβρ οπἰ]ᾶβαί, πγϊγὰ ἀῑο εβοΠΙοΠίο ΥΟΠη 

γ6ΊΟΠεη Μαππ παπά αΤΠΙ6Π Ἰμα7ατιςθ αιδ/ΗἨγ]οἩ τοίοτίγε, αΏθτ 

ἀπτοι Βοετίομί οἶπαοτ αβοἰΙΥΡρμεη ΤοάεπειπεοκαπρεροβδοΒΙοΒίο 

οιποϊίενί. Ἐβδ {ο]θί ἀῑο Ῥεταίαηπρ απ{ ἀῑος εἰρεπεῃ Ἠαπάει 48 

ΑΡροβίε]5 ππά ἀειὶ αρ ηπίρεη ὔπροι αοἱοδί, παπά απ] οἶπε 

{αἸπιίπαπίο Ὠθάο ϱ6ρεπ ἆαπ Μαπιπιοηβᾶἰθηθί. πι ΑαρεπΏ]ίοῖ, 

ὅ. ἵπ ἀϊθδεπι ἄθὈαεί Βοαγαίαηπρ αι ἀῑο Ηεί]ππρ ἆθβ ΒΙπάρεβοτεπεη 

(2ος. 9) ταπά ἀἱο Αιίονγθοκαπρ ἆἀθδ Ἰ,αζατιβ (2οἩ. 11). 1 Ἱ. 8ο π8οἩ 

Αὐάϊα8 παπά Μ2. Ώου Μ' (Εαὐτίο. ρ. 609) οοπ/ιπάϊτε ἀῑρ Ῥοεϊάεηπ Ῥαατθ 

ππᾶ νειτᾶζ] βἱοημ ἀαάπτοΙι, ἆαβθ οἳ Ίεπο οποπια[σαεη Βομί]εν Ἐταίοπβ πἰο]έ 

ΒΟΨΟἨΙ ἀῑο Ἐάσ]κδίείηο αἱβ 11το Ἰᾶπρδί νοτκαιέτοη αΠίει νακαιίοη ]ᾶ8δί | 

15. Ὠίεβο Ἠοίπαπίοἷρο ἵπ Α Μ2, ἀαμοροη ΜΙ σιθγβί ἰαρίᾶεδ, ἆ8πη οἴγφαα. 

Ο6 Εποᾶῖας ἆθ Πάο ο. ΜαπίοἩ. 40 (Απρ. ορΡ. ΧΥΙΠ, 2990): Ιβδίά. ΗΙ6ρ. 

46 νίία οί οὈϊέα οἵο. ἵπ Β. Ῥαΐ, Οτποάοχορβτ. Βαβί]. 1569, ΠΠ, 576: ΕΒΙ9]. 

Οᾳδίπ. ΠΙ. 2, 58. ϐδ. Ἱθτίροης ἀἱο Επ]εϊίιπς | 17 8ᾳᾳ Ὠϊθβο Ἠεάα 

(θέ ἵπ Μ2 ῬὶΦ απ{ ἀεπ Εἱπραηρ | 20. Βοΐ Α: Ἠος αμίεηι 8ΕΥΊΙΟΠΕΣ ἄο- 

Ἠηζχιι αἱ πιαφἰδίεγ πιοδίον υὐγέιέιιπι Πγπιαδαέ επεπιρῖί. Δαπι ει ἀἰσεγεπί 

εἰ: Θωίε ἐιάε Ίνιο υοπίέ, αἱ ογεάαπιας οἰξ γεβροπᾶϊέ Πε: ἄε[ενίε νο 

πιογέµος, φιιος Ἰαθο, «ιώπφμε αρρογίαδδεπέ οογαπι 1ο αἀοιεδεεπίεπι 

Ὅπογέσι, υεζιιὶ ἄογηιίοπς εχοϊαίιι οδὲ αὐ εο αἱ ἀαῦθαί Πάει ειιεξἰὶς 5εΤ- 

πιοπέῦις φις. ΜΙ πιβοΏί Ἰθρεπ ἆεδ Ῥ]ατα]ίς ἵπ ἀετ Απονάρτιηρ «ᾖθβιι 

818 ἆθπι οἴπεῃ ο ὕηρ]ης ἀτοῖ; Μ2 {οπ]έ | 25. ἨΜαπιοπα (Ἠαπιπιοπα ΜΙ} 

αιίεπι ἀαεηιοπίδ ΙΟΠΙΕΝ εδ, κι [ογὶς ἑαγπαϊίθις Ῥγαθεδί, εἰ ἀοπιϊπαίογ 

επι (ζοπιύπαίιω Ἶνίς ΜΙ), φιι ἀὐλίφιέ ἠωπάιωι. Ὠοι Βεμ]αββ ἆθτ Ἠοθάο 

ρα 
κά 

η 

σποτ τω τς σσ πο μη 



ἵη νγε]ομθια οἴαπηςς ἀῑο Βεάο βοἱ]ϊοβαέ, υηϊτὰ ἀἱς 1μεῖοῖα εἶποβ 
βεῖς ἀγοῖβείρ Τάσου. γοτ]εϊτα(]μοίοη Πεϊάπίβεμεη Ίππβεη Μαηπηο 

γοη. βοἶποι γογπένγείοη Μαίίογ ππά Ρτοββοπη είο]ρο σαι βίαάί 

Ἰϊπαιβρε]οῖίοί. Ὠῖο ΠεμεπΗῖομεν Βϊίειπ ἆετ Μεηρε τηγεη ἆεῃ 

Αροείε];: αὖοι οιδί παςἨ Ἰαηβεπη βἴ]]οπι ερείβκαπιρί ταβί ει ἀπ 
Τοάΐου, Βίαοίεις πηῖί Ἀαπιεπ, 1Π8 ΤεβεἩ, ἀαπιῖε ϱγ ἀπτοι Βετίο]ί 

αἩςδ 4επῃ «εηβεῖί5 ἀοπι ΑίΙοις παπά ἀαπι Βαρεπίπβ Ζαπι Βογαβεί- 

Αείη Ὀγίηρο, πας δἱο ἀπτοὶ ἴμτεη ΒΠοἰ{α]] Υα6Γ]οΓθη ππά γγας βἷς 

αἶοὮ Ζα6ε7ο0βεῦ Ἠαῦεῃ. Όα5 Ρεβοβῖεπί ἀεπη αποἩ πηί Ὀοαρίεπι 

Εγτίοὶς. «οβαππες Ἱερί Ίεποῃ εἶπο ἀτεὶβειρίᾶρῖσε Βιβεγεῖί αι 

πηξ ἆοτ Ὠθβοπάρτοη Βθδίπηπης, ἵηπ ἀϊοβδοτ Ζεῖέ παπι Ἠήοκνει- 

5 

10 

παπά]απης ἀες ἀο]άς παπά ἀετ Εάε]δίεῖπε τα Ὀείεῃ. Α0ετ οτβί 

πασηάεπι εἷο ομπο Επλὂταης ἀῑεδες θΡείς6 πας Αὐ]απί ἆετ 

80 Ταρε ἆεπ Αροβίει απ Υετπϊβ]αης ἆἀετ αδίῆίομεη Βήπάει- 

γοτσεῦαπς Ὀϊέέθν, νηϊτά ἵἨποῃ πε ἀΐεςετ Ζαᾳ]εῖε] ἀῑε ἄεπᾶμταηρ 

Ίεποι Βία τα Τ]εϊ. Βὶε αἰπά υ]οάετ αἴπιε ΟΠἨὶβίεπ, τεῖοἩ Απ 

πιπάοτῦατεη Ηεϊ]αηρεί]αίεη. -- Ὠῖο του Τας Τα Ταςρ εἰεϊσεπάε 
Βεπαπάεταπς ἀ4ετ Βενδ]κεταηπρ ἵπ 4ει ΡαἨίεη Ῥτογίηζ Αβίεη Εῆτ 

ᾖομαππες ταῖσί ἀἱο ἀδίπεπάίεπει 6ερεν ἴμπ: αὖει 4ετ Εοτάεταπᾳ, 

ἆαθς οἱ ἵπι Τεπιρεὶ ἀοτ Πίαπα, πνοβίη πιαη ΙἨπ βεβ]ερρί, ορίετε, 

Ῥερερποί εν ἀπτοι εἶπ ἄοδεί, πε]επες ἀεπ Ζαδαπιπιεηείατ ες 

Τεπιρε] 2α Ἐοἱρε Ἰαί. 192000 Μᾶηππει Ἱοτάεη απ ἀεπι Ταρε 

βείαιΠ. Ώεπι Οὐετρτϊεείει Απίείοάεπιας, Ἰε]επετ Ἠ]εται{ εἴπεῃ 

{Ὀτπη]ίοπει Βῆντρεν]κτίες 6ιΓεβεπ υγ], Ὠϊδίεί ομβαππες εἴηπ (οί{6β- 

πτίλεϊ] απ, ποται{ Ίεποι εἰπφεβί. Ζπεῖ γοπι Ῥτουσπβα] ϱε]ε[ετίο 25 
γετύτεσβετ βίετΏεπ νοτ ἀ4επ Απςεηπ ἆθ5 ΑροείεΙ ππἀ ος Το]]κ 

4η ἆαπι ἴἨποη ἀατρετεϊοπίεπ (, οἶιε ἑομαππε οἴπεῃ Κε]ο] 

πηῖξ ἀεπιδε]θοι (απ ήταπ]ς Ἱεετί, οιπα Βελμαάαεη Ζα πεΏπιοπ. Τ]ι- 

τεπά ἀαδ Υοἷ]ς (Ἡτ ομαηπθς ϱ6ΊΥΟΠΠΕΠ 1δί, πητά ἆθτ ποςὮ ΙπΙπΙΘΕ 

Ἰαπίεί ϱαηζ ΠὈοετεϊπαάπππιεπά ἵπ Α ΜΙ: ιο ἴπάεγε ἑαῦι]ίς εί δρεεἰαει]ς 

πο ρεγ]λογγεδοµπέ, ἄιωπι ροΐίμεγε εἰ ροϊζιί ποπ ππειειπέ, δδίίο επειιπέ ἄε 

{βίο δαεειῖο εκάί, δοῖα δέειΩπ γεεεαία Ῥογίαπίεα, ρτο φαἶθιδ διπέ Ῥοεπας 

φαδειγί ρεγρείµας | ϐ6. δίαείειθ Ἰεῖβθί οτ ἵπ ΜΙ Μ2 οοηβίαηί, ἵπ Αὐάϊαβ 
ειθέ απ ἆθτ ΖυΥεϊίεηπ Βίε]6, 21618έ ἄαρερεν δηγίες, Ν88 Ἐαῦτ. πο ΜΙ 

οοτηϊρῖτίο | 19. Βο πας ΜΙ Μ2: ἵπ Α 18 ἀπτοι Απδία] οἰπίσετ Ἰ/οτίθ 
εἴπ αἰππίοβες Φαίζ εηἰκίαπάενπ, πε]ε]οτ σα βαβεῃπ βο]αῖπέ, ἆαβθ ἀῑο Ὑετ- 

παπά]αηςρ ἀπτοι ἆαάδ ἀεΡεί ἄειτ Ρεϊάεπ Βϊβδετ ἵπποτμαίϊρ ἆοει 50 Ταρο 
Ῥοπψηϊτκί πγοτάεπ οί | 18. Μι Μ2 γοτάθη ἆῑο αἰίο Ὑεταῖοη ἀθβ Ι,εποῖαβ 

ἴειετ Ὀθηαλτί Ἠαθεῃ (οπιπί ῥγουϊπεία Αδίαε, ἀἱθ ᾳάπσε Ῥτοτνίησ 

Αβΐθηπ οί Ζᾳτ Β4σμθ πιατί, Ῥο]γο. ΧΠ, 2), αἱ Α (οπΙΠε Αδίαε Ῥγο- 
υἰποίαε) 
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υγάογκίνουεμάο Απδίοᾶοπηις ογδὲ ἀαάπγοῖ Βροινγαπάση, ἆπδβ ]οπο 
Ἰἠπρογ]ομίείεπ Ὑειθγεσηες ἆπποι ΑαΠερεῦ ἆει Ταπίοα ἆεβ ΑΡο- 
βίο] οιυγθοΚκί Ἱοτάεῃπ. ΟΡειρτίεβίετ απά Ῥτουσπκα] ἸΟΠΙΠΙΘΠ 

Ὁ.. παᾶο βαομεπά Ζαπι Αροδία] ππά υγεγάεη πας] Τερίροπι Εηδίοι. 

ὅ Βαπητηί ἴἨγαί ϱαη76ῦ Ὑοαυγγαπάίβο]αίί απά Πἱοποιδομαί[ί ρείαι{ῖ. 

Φο/{οτί ο:Ώαπση δἱθ ἆαπη 7Ζα ἘΗγοη 465 «οἨαπηαοβ οἶπο πας] 1Ἠπι 

βεηαηπίο ῬΒαβϊίσα, ἵη πε]οιεν ος ὈῬα]ά απο] βεῖπεῃ Ἰδίζίθῃ 

(οἱεβάϊεηδί ϱε]α]ίοη ππά βἰει 5ε]οβί ἴπβ ἄταῦ βε]ορί Ἰαί.] 

γ]. 

[Περὶ τῆς µεταστάσεως τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 

40 Ιωάννου, 

7. Ώαβα ἆἱθρβ πὶομέ ἵπι ϱτϊοοΠίδοποηῃ Τ,οιοίαβ ρεβίαπάσπ Ἠαί, στά ἵπ 

4ετ Εἰπ]εϊίαπα ρεχεῖρί. οι ὙΙάθιβργΙσἩ, ἵπ ψθ]ομεη βίο] 4ἱθθο Ἰαβεῖ- 

πίβοηο Ώατδίο]]απρ νογν]οκοα]ξ, ἸἹπάθπι αἱ οἶπο ἆπτο]ι ἆαδ (αεἀᾶολίπίβ 

468 Ιείζίεηπ (οέθκἀϊθηβίθς τιπᾶά ἆοτ Βοειρβίρεβίαίπιπρ ἆθβ ΑΡροβίθἰς απδ- 

βεπεϊοΏποείο Ῥαβ]]ϊσα που] στ βείπθη 1,ουπεϊίεν οιθαιί υγετάση ]ῆ8αί, πϊτᾶ 

υαῖ ΑΡάΐα8 οβρηβρατ, πε]ομετ ἆαππ ἆοο]ι ἵῃη Ὀεροταεϊηβάπιπαπρ τς ἄθια 

βτ]οεβῖβδοπθη Τ,θιοῖας (1, ΥΒ ἆεπ Αροβίο] απββειμαΙῦ ἀἴθβογ ΚΙτομο βἰοῖι 

Ζι ἀταῦὈο Ἱδροῃ Ιᾶ8βί. Α0οτ απ ἆοτ Πῖοτ τερτοάποϊτίθεη Βίε]ο ἆετ Ἑτ- 

Ζᾶμ]απρ αἶπά ἀἱθ Ιαἱοἰπίβοποπ Βετίολίο οἰπβιϊπηπηϊρ παπά απζγγοϊάειΗρ: Θωΐ 
σι δαρίέὶσαίἑ Γιΐβδεπέ οι ιυεγκίδ ἀοπιῖθιις εἰ Γαπωίς δις αΠπέἑα(ἰ- 

Ὀμδφιο (8ο Α, οιι ιπίυεγδα ραγεπίεία εἰ α[ἰπίαίε δµα εἰ Γαπιίς 58 

Μ! ιπᾶ ῬοϊηπαἩ 8ο Μ2), /γεφεγαπέ οπιηία δππίασγα εἰ Γαὐγίσαυεγιπέ Όα- 

δἰζίσαπι πι ποπαΐπε απο «οαπς, (ὔπν -- ΜΙ Μ2) φιια ἆρδε δαποσίµς «οαμ- 

πε (ΜΙ Μ2Σ, ἔρεε ο. αροδίοῖως Α) αβδιωπρίμς εδί (Ίος ογάΐίπε -- Α ΜΙ, 

» ΝΜ2). | Ἐταρπ. ΥΙ. Ζια ἀταπᾶο Περί ΤΙ (Ξ οοᾱ. Ρατῖβ. ϱι8θο,. 590 
πηαος Τβοποπάοτί, Αοία 8Ροοτ. 212 -- 216) ποπα π8οὮ αοἶποι 1ϊοκο Τ2 

Ἠϊπσα(πῖ (-- οοἆ. Ὑϊπάοῦ. Πϊβί. ϱτ. 126, Ὀαί 1,8π106ς. οοπιπι. θ. Κοῖ]αν 
ΥΠΙ, 796 Νε. 96, παοἩ ἆετ Οοἱαίίοη νοη ΒοπθηΚ!, Ὀδί Τϊβοποπά, Ρ. 215 Ἱ. Ί 

οἳ ἀαπβο]θθη σα ρ. 270 Ἱ. Ἱ τα. Ῥτοῖ. ΙΧΧΔΥΓ. Έστπει Ἰδί Ὀαπαίπί 8 
(ΑΥτίδομο [ουοατβοίσιπρ Ῥεαί Ί. Ἠηρ]λέ, αροο;. αοΐν οἱ {πο αροβίθ8 Ι 

Ρ. π, δπρ]ϊδοῖι Ἡογβδοίσὲ νο] 1, 61), Α΄ (αγπιοπίβο]ι Ἰοευοειβδείζαπβ πας] 

Ἐοο]εβίαρ Ερηθβίπαο ἆθ οῬίία ζοβηπίθ αΡοβίοἩ πατγαθῖο εκ Υθβίοηπθ α- 

πιθηίαος δαοοι]ί Ἡ, παπο Ῥππιαπη Ἰαΐθτπο οσπι ποθῖςδ ρτοάϊία. Οπτανίί , 

4908. Οαίετρίαπ, Ὑϊοπηαο 1877 ρ. 92-- 51), Α (ΑΡάΐα8 πας Ραὐτίο, ΠΠ, 681), 

ΜΙ (Μοα]Πίμβ παοὮ Εαὐτίο. ΠΠ, 691), Μ2 (Με]Ηθας πας] ΕΒΙΡΙ. Οαδίπ. 1, 2 

[Ε]οχῇ16ρ.], 792). Ἐπάα]ίο]ι αἶπά σα νοιρ]είεπθη ἀῑθ Ἑκοειρίο απ5 Ρ2 (Ρατίβ. 

1468, οὗθι Ῥ. 191, 7), ν (Υεπδίαπβ 565, οὕὔεῃ πιι Ρρ. 254, 25) ιπᾶ 

Ῥτουμοτίβ, οὔθπ Ῥ. 162, 19. -- Ἱπ Α ΜΙ ΜΣ ροπί {οἱπεπᾶο ΕΙπ]εϊέιπς 
γοταη: Οι (αιιίεηι -- Μ2) εδδεί αππογιπι ποπαφἰπία δερίενι, αρραγιοέ 

εἰ ἀἄοπιίπιις «εις Ο]ιγίδέις οιπι ἀἰκοίριλές κι εἰ αἰαωτέ εἰ: ουεπάί αἄ ππε, 

αιέα ἐεηιριι εδἰ, μἱ ερι]ενί ἵπ οοπυὐυίο ππεο ειώι }γαἰγίθις ἐωίς. ΥΦΕΛΕ 

αιέθηι «οαπαιε οοερτέ ἴνε, κε ἀοπιύπιω ἀἰαίί εἰ (8ο ΜΙ ΜΣ [άοπιπις 



ανονν 

αλ η δὲ να. τῶν τω ἀδελφῶν ὁ ἅγιος Ἰωάννης χαίρων καὶ 

ἀγαλλιώμενος ἐν κυρέφ.] 
Τη δὲ ἑξῆς, .. κυριακῆς οὔσης, συνηγµένων τῶν ἀδελφῶν 

ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς' ᾿4δελφοὶ καὶ σύνδουλοι καὶ συγκληρονό- ος 
μοι καὶ συμµέτοχοι τῆς τοῦ κυρίου βασιλείας, γινώσκετε τὸν ὃ 

κύριον, πόσας δυνάµεις δι ἐμοῦ παρέσχεν ὑμῖν, πόσα τέρατα, 

[ἰάσεις πόσας], πόσα σηµεῖα, χαρίσματα οἷα, διδαχάς, κυβερ- 

οεγο]. ἄαρερεην Α Παφιε επι κιγγεπίβδεί αροδίοῖας, αἀαίαίϊ ἰάεπι ἀοπιί- : 
πια) : ἀοπεπίεα (---ο Μ2) τεδιγγεσξοπές Ίπεα (άἱε -- Μὶ Μ2), φμαε (πω ο 
Ν!' ΜΣ) ροεδέ φιύπφιε ἀῑες Γέπγα (--γις ΜΙ Μ2) εδ, ία (εί ΜΙ, »Ν2) ο 

υεπίεε αἲ πιο. Ἐέ οι Ίιαες (Ίος ΜΙ) ἀῑπίοφεί, (-- ἀοπιπις Μ3) εοεῖο 
γεεερέκς εφ. Ιπίεγεα ἐιοεδοεπίε ἀοπιπίσα (Α., οεπίεπέε εαφιε ἄῑε ἆο- 

πιὐπίσα ΜΙ, υεπ. αιέεπι ἆ ἀοπιπίεο Μ2}) οοποεπίέ απίνετδα πι έμάο αἆ 

(ι Μ' ΜΣ] εοεϊεδίαπι (--δία ΜΙ}, αμαε ὧι εἰ ποπιπε εταί (Γμεγαί 

Νι ΜΣ) Γαυγίσαία. Ιον (εἰ Μ' Μ2) α ρ]μγίπο (ργίπιο Μι Ν2) ριϊογιπι 

σαπέα, επι εφἰςκεπέ πιγκεγία αεί, Ίογαπι αἰγεῖεν ἀῑεί ἐεγέίαπε, ΟΠΙΠΕΠΙ ϱρο- 

Ῥι]ωπι ἴπ Ἰαες ενα αἰἰοσμέιμς εδέ (80 Α, αφεπε πιδετία ἆἀεί οΠΙΠΕΠΙ 

Ροριεῖιι δφιε ἴπ Ἰογαπι ἐεγέίαπι αἰζοειέις εσέ ἀίεεπδ Μὶ, εΏθπβο Μ2, πΏτ 
ααἆ Ἰοτγαπι αἀῑεί ἐεγέαι). Ἑςδ {οἱσί ἀἱε οὔΌεῃ ρ.209,48ᾳᾳ. ϱερεῦεπο Ἐεάᾶο. 

ΟΕ τατ Βαε]ε Ρ2 οΌεη Ρ. 191,Τ---35 απὰ ἀῑο Εσᾶηίαης Ὀεῖ Ἐρίρ]ιαϐ. πιο. 
οὔεπ Ρ. 214, 17 | Ρ. 238. 9. περι -- Ιωαννου ἨΔεἈ Ὦ (πο νοτβηρε]ε 

πο, ἄεβελ]σ]μία) Τ2 (εις την µεταστασιν .... Ἰω, του Φεολογου 

Τϊαεπεπά. ρ. 266 (Αππι. απᾶ Τ ἴπι Τεχε) Β. ἔετπει ἀἷε γετβε]οάοπεπ 
ατπιεηίβεμεν ΤΗ6ἱ Ὀεί Οαίετρῖαη Ρρ. 95 π. 1: ετ μἱεὈί απβ βείηεπι ὙΙΕΠΘΓ 

οοᾱἁ. παχ ἀογπιξίο (κοιµησις) δεαέί «οαππίδ. ΑΌετ µεταστασις Επάαί αἶεῖ 
αποῦ ἵη ἀετι βαΐΣ, ποάπτεη Τ! ἀἴεθο θβολΏϊοπίε πι ἆεπ ραπ {τεπιᾶ- 
ατρενπ Ματετίεη νοτηετ Ζπδαπιπεηρε]εῖτιε Ίναι Τήβεμεπά. 212, 5 | 1. ην -- 
χυριω Ὁ ππᾶ πεφεπε]ε] εΏεπδο Αχ εγαί ἐπίεγ /γαίτες δεαίέκδ «οαππες 

ππαφπο εωπι φαιάίο ἐπ ἀοπιίπο. ΝϊεΏίς επίδργεεπεπάεΒ Ρεῖ 4επ Απάετη | 
8. τη δε εξης ΤΙ ὃ: » ΑΓ] συνηγµ. τ. αδ. ὃ Αι εἴ Ρ2 (οῦεπ ρ. 191, 10 

παντων συνηγµενων) ππᾶ ἀἷε Ιατεϊπίνομε Εἰπ]εϊίαπρ ΥοτΏθΓ: και των 

αδελφων παροντων Τ! | 4. αδε]φοι Τι Ὦ ΑΝ! 2: » Α [και συγκληρ. 
τι 6 (Φ0μπε ἄες Εγύε) Α Μ' Μ2 αποῖ οἶπ ατιπεπ. οοᾶ. Ὑοπείπα: 
ρ Ατ | 5. συµµετοχοι Τι Α Μ2 (εοπιραγέείρεβ): ραγίίείρες ΜΙ, πιεὮτ 
ἀτίεκει αποῦ ὃ Ατ π]ομί αἳβ | του κυριου Τ! Ατ: ἄεί Α ΜΙ ΜΣ, του 
Ἄριστου Β | ιν. τον κυριον Τι ΜΙ (-ἲ- «ει Ολγέδέιωπ): ἀἱθ απάθτη 
Ἠαῦεη αἴ]ε ἄἱο Οοπείτασίοηυ ϱεᾶπάρτί 7. Β. Αι τος δεἰξίδ, φιοί οἰγέέες 
Ρε πιε ἀοπανεγίέ νοδίς ἄειδ. Ὠϊεβ ἄεις απο Ὁ. (αησ [τεῖ Ἠαπί ἀἴθβεῃπ 

ππᾷ ἀῑε {οἱπεπάεπ Βᾶΐίσε Α ππιρεκία]ίεί {| 6. δυναμεις Τϊ Ατ ΜΙ ΝΜ2 (Α 

ορεγα): » Ἑ Ἰ ποσα τερ. -- σηµεια Τϊ, ἆ.δ Εἰπρεκ]απωπιοτίε Ὠαί ος 

αἰ]είηῃ: φκαπία ῥτοᾶἱφία, δίσφπα «ποφιε ΜΙ ΝΜ2, ἀλβφεῖοο ἵπ ππιρεκε]τίος 

Οτάππηᾳ Β, τα. πιεµτετο τΏεΠ. οοςᾱ., πἩτ εἶφπα Ατ Α | Τ. χαρισµατα Τι 

Ν' Μ2 (ε]λαγίεπαία): ἄοπα ΔΑ, «αδθεν Β, ογαίας Ατ { οια Τι: ιοίς- 

οἱεῖε 8, κἰπελέεγ Ζᾳπι {οἱρεπάεῃ ἀοείγίπαπι ΜΙ, φιαπίαπιφπε ἀοείγίπαπε 
ΝΑ, βατ πῖεμί απβρεάτϊεκί Α Ατ | διδαχας Τι Ατ: ἀοεἰγίπαπι Μι Μ2, 

μμ δι 



αν ας. 

νήσεις, ἀναπαύσεις, διακονίας, δόξας, χάριτας, δωρεάς, πίἰστεις, 

κοινωνίας' πόσα Ίἴδετε παρ ὀφφθαλμοῖς ὑμῶν [δεδωρηµένα 

ὑμῖν, μὴ βλεπόμενα τούτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ ταύταις 
᾿᾽ἀκουόμενα ταῖς ἀκοαῖς]. στηρίζεσθε οὖν ἐν αὐτῷ, μεμνημένοι 
αὐτοῦ ἓν πάση ὑμῶν πράξει, ἐπιστάμενοι τὸ εἰς ἀνθρώπους 

Υεγονὸς µυστήριον τῆς οἰκονομίας, τίνος ἕνεκεν πεπραγµάτευται. 

ὅ κύριος παρακαλεῖ γὰρ αὐτὸς δὲ ἐμοῦ: ,ἀδελφοί, ἄλυπος 

Φέλω μένει», ἀνύβριστος, ἀνεπιβούλευτος, ἀκόλαστος'. οἶδεν 

γὰρ καὶ ὕβριν τὴν ἓξ ὑμῶν, οἶδεν καὶ ἀτιμίαν, οἶδεν καὶ ἔπι- 
10 βουλήν, οἶδεν καὶ κόλασιν παρακουόντων αὐτοῦ τῶν ἐντολῶν. 

μὴ Λυπείσθω οὖν ὃ ἀγαθὺς ἡμῶν θεός, ὃ εὔσπλαγχνος, ὅ 

ἐλεήμων, ὁ ἅγιος, ὃ καθαρός, ὃὁ ἀμίαντος, ὃ μόνος, ὅ εἷς, ὅ 

Ἡθ]οιο ἀἱο Αιζᾶμ]ιπρ Ἰθγπαίς ΒοἩ]ίθββοη, » Α, διδαχας θτβί Ἠϊπίθυ 
Φιακογιας Ὦ | κυβερνησεις ΤΙ Ατ: (ργαεδίαία) Ὁ (8112, 81ο ἃπ δι- 

Φαχας ΔΠΡΘΑΟΊΙΟΒΒΘΠ, 39Ώθχ πο «ἀθβθβ νου ὅοξας βεβίοΙΙ): » Α| 

1. αναπ. διακ. Τϊ Αι 9: γεφιζεῖη, ποζηιδίεγ πι Α | δοξας χαριτας ΤΙ 5 (η 
υηροκθητίετ Οτάπιπρβ): πιτ φἰογίαπι Α Ατ | δωρεας ΤΙ: ππεγα Α. Ἠϊπίθς 

χοινων., ΘΏΕΠΒΟ Απ (άοπαδοπεφ, οξ αιοῖλ ἀῑο Αιζᾶμίαπρ ἵπ ΕΣ οΆθῃ 

Ῥ. 191, 16, ἀῑεν τιπᾶ ἀῑο {ο]φεπᾶθη Αοοιβαἄνο » 8 | πιστεις κοινωνιας 

Τι: Πάει, οοπιιιιίοπεπι Α ΑΙ (εοποογάίαπι), ἀ4ἶεβθ ὈὨείάθη -ἰ- Δ18Β6Γ 

Φωρεας (8. νοτ]ιθτ) ποοἩ ϱγαύίαπι Α, ο]αγίβηιαία ΑΙ | 2. παρ οφΏ. υµων 

Τ «122213 Ὁπρ Β, οσοι] υεδὲ ΑΙ, ϱαπᾳ αὈγγαϊομοπά απὰ Κνπεπᾶ ΔΑ, 
πος]Ἱ πθη; ΣΜΙ Μ2 | δεδωρημενα -- ὡσιν ὃ ΑΙ (4ἱ6β6ι νἱθ]]είομέ δεδωρ. 
υμιν ΥΟΙ παρ οφῦ.): ἀανοη Ἰδί ἵπ ΤΙ παν ἆ88 ΑΙΠΠΙΟΒΘ µηδε ταυταις 

ακουσωµενα Ὀρπὶρρεβ]ίεῦθη | 5. επισταµενοι Τ1: και ὃς Ἑ, δοδ επύπι 

Α:Τ 6. τινος -- ἐἔµου ΤΙ ἆθὶ αΏει παοἩ, πὶοΏί ΥΟΥ ο χυριος Ἱπίετριπρίτή: 

εἰ φιια ἄε οαιιδα α ἀοιιίπο αἵδ ἀαίιμπι δέ. ΠΒογίαίιγ 008 ἆρδε ἀοπιύιιδ 

Φ6Υ πιε ΑΤ, ωεδλιαἰῦ σίε ουοἰθγασλέ ιυιφᾶο. Ὀεν Πεν Ὀδίεί οι δισ] 

ε’ αὖε ἄει Ἠεν Ὀἶίεί ἄιγει πιίσι | Ἱ. αδελφοι -- ακολαστος 

Τϊς αδελφοι και πειθει παρακαλων ημας µεγειν ανυβριστους ανεπι- 

βουλευτους, ακολαστους 80 νθιβαςΠοθ ἰομ ὃ σα τοἰτονοιίίτου ος τὶρηίβ 

Ἁπηι, στ θηρ]. Ὀερειβείσαηπρ: αἱ Ῥεγπιαπεαίέίδ δίπε οοπἑιωπιείία, δίπε ἀἄοῖο, 

βύπε ζιαιγία ΑΣ (0ἨΠθ αδελφοι, 48 ΜιβνοιβίᾶπάπΙ8 ΥΟΏ ακολαστους Ἱἱερί 

απ{ ἆθτ Ἡαπάᾶ) | 9. και ΥΟΥ υβριν Τι: ν ΑΓ | και ΤΟΥ ατιµιαν, ΝΟΣ 

επιβ., νοτ κολ. Τὶ Ατ: ο» Ὦ | επιβουλην Τι Αι (άοίιωι): ΝΤ 

(ταπεινωσινΏ) | 10. κολασιν Τι 5: ἰμαιγίαπι ΑΙ | παρακουοντων Τὶ: 

ϱ6 ντά πι τομίρο Γοιίπης Βείπ, Ίγοηη ὃ Αγ Ἱθειβοίπεη Ὑθπη ἵἨτ 

βεοτολε; θοἱάο.αῦθι Παροι ΨΟΠΙ των αγιων αυτου εντολων» β6ἱ68θ6ῃ | 

11. ηµων ΤΙ: υμων Ἁ., υφ υµων (9) Ατ, ὙΘΙΕΠΘΙ ο αγαθος ηᾶς] ὅεος 

Βίθ]]έ | 12.ο καθαρος, ο αμιαντος Τ1: ΠΠ ο αμ Ὢ, πίεφοεν, ἐδαίμς, ΡιήἩ8 

Ατ; ἆῑβθ ἁπμο Αίαίοιί, ἆθπι ἵπ ΤΙ πὶοµί οπἰδρτίοµέ, ΨΝΘΠΏ {πίεφε Ξ 

χαθαρος, Ιδί πο Οαἱθτρίαν νγὔτί]]οὮ ὑππιαίεγίαϊίδ, ὙΥ8 6ν {ὶν εἶπθ γΥος- 

{ομ]ίο Ὀερογβοίζαηρ νοη αποδιυλισµενος ΒίΔ{ἱ αὔλος Ἠδ]ὲ (2) | ο µονος, 

ο εις ΤΙ ΑΙ: 0 µογνος ων 188 οἆει οοττὶρὶτίθ νἱε]]αίολί 

να, 

Ὕ ροκ σφι 



ο” εν Ὁ - ο ον 

ο ο μα, 
᾽ἀμετάβλητος, ὁ εἰλικρινής, ὁ ἄδολοσ, ὁ μὴ ὀργιζόμενος, ὃ πάσης 
ἡμῖν Λεγοµένης ἢ νοουµένης προσηγορίας ἀνώτερος καὶ ὃ ψηλό- 
ἱτερος ἡμῶν» Φεὸς Ἰησοῦς [Χριστός]. εὐφραινέσθω οὖν καλῶς 
ἡμῶν πολιτευοµένων, χαιρέτω καθαρῶς βιούντων, ἀναπαυέσθω 

σεμνῶς ἡμῶν ἀναστρεφομένων, [ἀμέριμνος ἔστω ἐγκρατευομέ- 

νων ἡμῶν], ἡδυνέσθω κοινωνούντων ἡμῶν, µειδιάτω σωφρο- 

νούντων ἡμῶν, εὐωχείσθω φιλούντων [αὐτὸν] ἡμῶν. ταῦτα 

ὑμῖν αἀδελφοὶ ὁμιλῶ ἐπειγόμενος πρὸς τὸ προκείµενόν µοι 
ἔργο», ἤδη τελούμενόν µοι ὑπὸ κυρίου. τί γὰρ ἕτερόν µοι πρὸς 
ὑμᾶς εἰπεῖν; ἔχετε τοῦ Φεοῦ ἡμῶν ἐνέχυρα" [ἔχετε τοὺς ἄρρα- 
βῶνας τῆς ἀγαθωσύνης αὐτοῦ]: ἔχετε τὴν ἀπαραίτητον αὐτοῦ 
παρουσίαν. καὶ εἰ μὲν οὖν µηκέτι ἁμαρτάνετε, ἃ ἐν ἀγνοίᾳ 

4. ειλικρινης ΤΙ8οΠ.: εελικριγος Τϊ, απ ὼ Ἑ, ἐμδίις ΑΣ [ µη ορχιζ. 
Τα: ϱ8 Ιδί ππηδίηϊς (Ἡτ Αι Ὁ αοργητος ΔΠΖΙΠΕἨΠΙΘΗ | πασης . . προσηγο- 
θιας ΤΙ86Π. οἳ Ἑ Αγ: πασιν . . προσηγοριαν Τϊ | 2. ανωτ. κ. υψηλ. Τ: 
ἀπτοῖ εἶπ Ποτέ αιιβρεάτϊοκί ὃ Αγ [ὃ. ημων ΤΙ: µου ΑΙ, » ὃ | Ἄριστοι 
Τι. Ὅν 8 ΑΓ [ουν Ὦ ΑΙ: συν ηµιν ΤΙ | 4. ηµων Ἠῖετ ππᾶ ἵπ ἄεπ {οἴσεῃ- 

ἄεπ βάΐσει Τι Ατ: ΠὈετα]] υΌμων Ὦ | αναπαυεσθω ΤΙ Αγ: οίπγα δοξαζεσθω 

5. ἸὨπτρπί πο]ίε εταί ἵπ ἀεπι {οἱρεπάεῃ, παχ ἵπ ὃ Αντ νοτπαπάεποεν Βαΐσ 
ἃα5 Δοφπϊνα]επέ Εν ἀΐθβεηπ ρτϊοεμίθείειπ Ππάεπ: αὖοτ Αγ πιαεΒέ 65 πῃ- 

Ζηγεϊ{ε]]λα[ε, πγε]ο]ετ δαίσ ἵπ Τι απβρεία]εη δέ | 5. αµεριμνος -- ημων 

ηαοἩ Αγ Ὦ (ἀϊεβδετ Ἰαί αποῖ Ἠῖετ υΌμων Ἱππᾶ -ἰ- εν τω κοσµω, Ἰπρβ]ίΒ 

Ἐπιεπάσίου δὲ Ὀθβίᾶάρί ἀπτοι ΑΣ 8. Οαίθιρίαηφ Νοίο 15): Ὅ» Τί | 
6. ηδυνεσθω Τϊ8εμ.: ἠδυεσθω Τϊ, εοπιρ]ασεαέ Αι οἳ Ὁ | Τ. αυτον Ατ 8: 
ο» Τ! Ι ταυτα --- οµιλω Τι 5 (νιε]εἶοβί εν υμιν): πιο αωίεπι 08 αἴῖο- 

«που ]γαίτες Ατ | δ. προς -- εργον Τι: ση ἄεπι Ἠτετῃ, ἄας Γεδίφεςείσὲ 

{δέ Β, Ῥγαεδεπέἰε ορεγίἰδ οεδἐγέ Αχ | 9. ηδη --- κύριου Τϊ (Ρ6β6ἩΓ. τελουµε- 

γων) Τ3 (4ετ Ἠ]ες εἰπίτίζί β.ζα ρ. 258 Έχρπι. ΥΙ, Ὀερϊπηέ πιῖξ ---μενον µοι, 

ψοταἩ ἵπ πηνειδίᾶπάΠσπες είδε Πεταπιοοτηήρίτὲ ἰ8ί 5. Τϊδεβπεπάοτίς Νοίθ) 
οἳ Ρ2 οὔεη Ρ. 191. 208ᾳ.: ηδη τετελεσµενον εν κυριω , ἑαπιάμάμπι α ἄο- 

πηίπο ρεγ}εσίιώπ Ατ: Πῖατ δέ αποὮἈ Α π]εάετ σα νειρ]είεπθῃ: εεᾷ πες αἆ 

αἰίμᾶ ἐς ππε ορι5 οοσαί, φμοᾶ εοπβθιπιπιαγί ἀἄεῦεί ἐπ ἀοπιίπο; ἀἰδεοῖυί ἑαπι 

ἄειεείαί εἰ εὔδε ει (Πηγίδίο, μέ Ίος, φιοᾶᾷ οἶίπι ἀεείζεγαυύπας, ἐγίνιετε 

{9 ἰαπᾶεπι ἀἰφπείων | γαρ τ' Τ2 8: ἑφέμν Α, » ΑΓ | ετερὀν µοι Τ2: 
ετερον εχοιμι Τὶ: απ Ατ (αἰἰμᾶ Ἰιαδεαπι) Ὦ (επ τας {δέ Σι 8αφεη 

ζι ειεῖἈ) Α (ἶαπι υουί το επαπφηδὶ [η8ςις ΕαὈτῖςο. εξεγγυησις] γεζί- 

Ύμαπι) Ἰΐ9θί οἷο]ι πὶο]ές οπίβοµείάενπ | 10. ημων Τ' Τ2 οί Ρ2: υμων Ας, 
» Β, εἶμδ ΟΊΠθ6 του Φεου Α | εχετε τ. αρρ. τ. αγαῦδ. αυτου παει Ῥ2 8 

(Βιπρι]ατίς ΝΤ Ξ- αρραβων 2 Οοχ. 1. 22: 5, ὃ: Ερῃ. 1, 14 Ῥοβο]το) 

Α (ἀοπαίίοπες Ὀομίίαέίς είς) Α (άεροδίέπι πιαπδιειαἑπίς εἶις εἰ Ρίε- 

ἰαίς): » Τι Τ2 1 11. απαραιτητον πᾶο] Ὦ (οί πε ἄος βγτ. Ὀπιβελτεῖρππα 
Ίντο. 14, 18 ἐ. Ἠεὺτ. 19, 95 Ῥοβολίίο) Ατ (πευαδίεηι): αποληπτον Τ:, 
αναποληπτον Τ3 (οϐ ανεπιληπτον)), ἄθεη δα ΣΑ | 12. και Τί Τ2: 

ρ 5 Ατ. Ίῃπ Α {εί 1. 12-- 242, 16: Βία 4θβδεπ οἰπίσο Ἐειηϊπίβοθησεν 
Αοίς δοβηπ]ς. 16 
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-- 949 -- 

ἐπράξατε ἀφίησιν ὑμῖν' εἰ δὲ αὐτὸν ἐγνωκότες καὶ ὑπ αὐτοῦ 
ἐλεηθέντες ἓν τοῖς ὅμοίοις ἀναστρέφεσθε, καὶ τὰ πρότερα 

ὑμῖν ἐνλογισφήσεταε, καὶ οὐχ ἕξετε µέρος ἢ ἔλεος ἐνώπιον 
αὐτοῦ. | 

Καὶ εἰπὼν ταῦτα πρὸς αὐτοὺς ηὔξατο οὕτως. ὁ τὸν στέ- 
Φανον τοῦτον πλέξας τῇ σῇ πλοκῇ, Ἰησοῦ, ὅ τὰ πολλὰ ταῦτα 

ἄνφη εἲς τὸ ἀδιάπνευστόν σου ἄνθος [τοῦ προσώπου] ἔναρ- 

µύσας, ὃ ἔνκατασπείρας τοὺς λόγους τούτους, σὺ αὐτὸς κηδε- 
μῶν τῶν σῶν καὺ ἰατρὸς [δωρεὰν ἰώμενος], ὃ μόνος εὐεργέτης 
καὶ ἀνυπερήφανος, ὃ μόνος ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ὃ μόνος 
σωτὴρ καὶ δίκαιος, ὃ αἀεὶ ὁρῶν τὸ πάντων καὶ ἓν πᾶσιν ὢν 
καὶ πανταχοῦ παρών, 9εὲ Ἰησοῦ Ἀριστέ, κύριε, ὃ ταῖς σαῖς 

δωρεαῖς καὶ τῷ σῷ ἑλέει περισκεπάζων τοὺς εἰς σὲ ἐλπίζοντας, 

ὅ ἐπιστάμενος ἀκριβῶς τοὺς πανταχῇῆ ἡμῖν ἀντιδικοῦντας καὶ 
βλασφημοῦντας τὸ ἅγιόν σου ὄνομα, σὺ μόνος κύριε βοήφη- 

σον ἓν τῇ ἔπισκοπῇ σου τοῖς σοῖς δούλοις' ναί, κύριε. 

3η ϱρ. 241, ὃ --- Ἱ, πο 6 πὶοΠίβ ἄαγοη Ἰαίίθ | µηκετι Τι Τ2 Ατ: µη 

παλιν ὮἙ | α εν κτλ. Ἰιαϊ Αγ ΠππΠ νοπβθη Ρ6ΖοΡθΏ πι ρεεσαξ ποη αᾱ- 

πιο Γιθγίέΐδ, ΄μαε ἐφπογαπίεγ Ῥεγρείγαδέἰβ, ραγοσί υοδὲς, πι Τϊ ΤΣ ροηαι 

9|41. Οἱ Πεῦτ, 10, 26: 1 ὅομ. 9, 4: αἱ. 4, 9 | 8. ενλογισθησεται ΤΙ 8: 

εγλογισθησεσθε Τ2, οοπιριἑαῦᾶ ΑΓ | και νοῖ ουχ ΤΙ Ατ 86: ο» Τὰ, Πρτὶ- 
΄. βοη8 ρἱευί ΤΙδοµ. παοἩ Τι ΤΣ ουκ | µεροςη Τι ΤΣ8: ῶ» Ατ, 3Ώθτ ΔπάςθΙθΘ 
ΑΤΠΙΘΠΙΒΟἨθ ἨβΒ. ἨἸαΏθη 68 | ενωπιον αυτου Τι Τ2: εν αυτω Ἁ, παρ αυτου 

Ατ | ὅ. προς αυτους: ο» ΑΓ {| Υοπ Απηίαηπρ ἆθφ εὈείβ Ὠδί Α παχ οἶπθ 
Αηβρίε]απς | Τ. αδιαπνευστον Τι ΤΣ (σέ οεγάιι/έεπά 8): αδιαπαυστον 

188 παἩιδο]μοθϊη]οὮ , ὁπιιαγοεβοϊδιέὲ ΑΙ | του προσωπου Τι Τ2:. 8 
ΑΙ | εναρµωσας Τ2 | 8. τουτους Τϊ Τ2: σου τουτους ὃ, ἕπα δα[ωίαγία 
οεγύα Ατ, Ὀεῖάο αὖοι ἀτίο]κοηι ἆας {ο]βεηπάθ συ πὶολί 818 | αυτος Τϊ: 

μονος , αυτων ΤΣ, πὶοπί ααβροάτἰοκύ Ατ | 9, των σων Τι ΤΣ (ἀἴ6βος 
α]]οῖῃ 2 γενου): ἄείπεν Ἰπεολωίο (νἱα]]αίοιέ παν Ῥαταρ]ιταβθ) ὃ Α: | 

δωρεαν τωµενος ὃ Ατ: » ΤΙ ΤΣ| µονος ευεργετης ΤΙ 2: µονος διαΧο- 
γος οἆθι διακονων , η ΦοπΗ6 Αι | 10. ο µον. ελε. κ. φιλ. Τι ΤΣ Αι 
οἳ Α (8οἷις πηδεγίσογς 68, δοζι ϱύμβ: Χᾱ Ίησου Ἑ | ο µονος σω. κ. διΚ. 

Τι (» και) Τ2 Αγ Α; '» 8 οἱ Βασ. 9, 9| 11. ο αει -- κυριε Τι 121 
ο αξι ων και εν πασιν χαι πανταχου παρων, 9εε µου Ίησου ΑΕ, » Ε, 

βποῖι ἵη Α π]οΏί τα Ππάθη | 12--16. ο ταις -- κυριε Τι Τ2 (4ΐθβει Ἱ. 14 
πανταχου, Ῥεϊᾶρ αὖαν παο]ι Τϊβδομοπάοτί Βομηγαίρεη ας ποπίρ σ]αιο]ίο]α 

ημων Βία ηµιν Ἱ. 14): συ τω σω ελεει (Β, συ ταις σαις δωρεαις ΑΓ) 

'περισκεπαζε παντας τους εις σε ελπιζοντας, ο επισταµεγος του (ηµων ΔΙ, 

 Β) αντιδικου τας µεθοδειας και την επηρειαν ὮἙ ΑΤ. Ώα8 αἶπά πὶοΠί 

Ὀουειβδείσαπβ»ί{εΠ]θτ, βοπάστη οἶηπ βο]ρβίᾶπάίροι, παἩγβολαϊπ]οἃ ατβρτϊηρ- 

΄Ἡσμοτοι Τοχί, Ἱπεπη ππαη σα Απίαης  π. ΑΣ, Ἡθ]οῃο βἰοἩ ἵπ ἆθη Τοχί 

νου ΤΙ ΤΣ ρείμεῖ]ί Ἠαραῃ, οοπιρἰη]τύ 

ησπη Μπ Ὅε απ η πε μωνιωη να ιμνμηη 



Καὶ αἰτήσας ἄρτον ηὐχαρίσεησεν οὕτως λέων" Τίνα αἶνον 
ἢ ποίαν προσφορὰν ἢ τίνα εὐχαριστίαν κλῶντες τὸν ἄρτον 
ἐπονομάσῶμεν, ἀλλ ἢ σὲ µόνον; δοξάζομέν σου τὸ ὑπὸ τοῦ 

πατρὸς Λεχθὲν ὄνομα" δοξάζοµέν σου τὸ Λεχθὲν διὰ υἱοῦ 

ὄνομα" [δοξάξομέν σου τὴν διὰ τῆς θύρας εἴσοδον'] δοξάζοµεν ὃ 
τὴν δειχθεῖσαν διὰ σοῦ ἡμῖν ἀνάστασιν' δοξάζοµέν σου τὸν 

σπόρο», τὸν λόγον, τὴν χάριν, τὸν ἀνεκλάλητον µαργαρίτη», 
τὸν Φησαυρόν, τὸ ἄροτρον, τὴν σαγήνην, τὸ μέγεθος, τὸ διά- 

ὅημα, τὸν δὲ ἡμᾶς Λεχθέντα υἱὸν ἀνθρώπου, τὴν ἀλήψειαν, 

τὴν ἀνάπαυσι», τὴν γνῶσιν, [τὴν δύναμιν, τὴν ἐντολήν, τὴν 10 
παρρησία»,] τὴν ἐλευθερίαν, τὴν εἲς σὲ καταφυγή». σὺ γὰρ 
μόνος κύριος, ἡ ῥίζα τῆς ἀθανασίας καὶ ἤ πηγὴ τὴς ἂἄφ- 
Φαρσίας καὶ ἡ ἕἔδρα τῶν αἰώνων, Λεχθεὶς ταῦτα πάντα δὲ 

4 Αα. Ἰἄλτεπᾶ Τι Τ2 Α 8 Πες σεπαα Πρετεϊηβδίπππιθη, ρῖευί Α εἰ 
οι εοπιρ]ευϊξεεί ογαξίοπεπι, Ρεξ ιοί ἀαγὶ Ῥαπεπι εἰ τεβεἰρἰεπς αἲ εοε- 

ἴωπι Ὀεπεαίσίέ ει εἰ ]γασι εγοφανίέ οπές ἀίςεπε «Ῥαγδ ππεα εἳξ 

οοδέεειπι εἰ υέδίτα πιεεια", ἀπ τα Ῥ. 244, 4 8ᾳᾳ. [οτίβεμτεϊίεπᾶ | 

8. επονοµασωµεν --- δια (δι ΤΙ) υιου ονοµα Τι Τλ: αναφερωµεν:; αλ]α 

σε µονον, Ίησου ἍἌριστε, δοξαζομεν, το του πατρος Λεχθεν ονοµα Ἡ, 

ο/εταπιις οεεά {ἰε κεοἴιωππιοᾶο, «ἀοπιπε οἶεσιε ποπιπεηε. «ἰογί- 

Ἱεαπειδ, ἀοπιπε, ΠπΟπΙΕη ραΐγίς α ἴε πιαπέΓεδίαέωπι Αι | 5. δοξαζομεν --- 
εισοδον Ὦ Ατ: » Τι Τ2 οἳ Ἐτασπι. Ι Ρρ. 201, 11 αππᾶ Εῆτ λς Εο]σεπᾶς 

Ετ. Π Ρ. 223, 984. [ 6. δειχθεισαν Τι Τ3 Ατ (φμαε Ῥεγ ἓε ποδἰς αρραγιωξ, 
Διιβθετάθειι βολεῖπί 6τ ποςἩ εἶηπ σου Ῥεῖ αναστασιν κπεϊθφεη σα Ἠαῦεῃ): 
λεχθεισαν Ἑ βοπεί πι Τι Τ3 | δοξ. σου τον σπορον, τον λογον Τι Τ3: 
ηῦΣ ὅοξ. σου τον λογον Ὦ., οἰοτίίεαπιις σίαπι ἔμαπι, οἰογίβεαπιιδ 8ΕΠΙΕΗ 

ἔτμέπε, οετῦιώπι Ατ. ΜΙ Ὀηπτεοπὲε πΏ] Οαίετρίαπ ἀἴεδε Ἐοτπιεῖη οἶπο υγεῖ- 
τες {Ἀ8δευ ἴπι Θίππ του {ε, φιί ουἷα εΒ θἵο. ο βρτῖονέ {τεῖεμ παο] 
1,επεῖαπβ ἆἄετ ρεβδοΠ]ολῖοπο ΟἨτῖδίας νου αἶοῖ Έταρτι. Ι, αὖετ 6 πεηηέ 

αἶο] απο ἄεπ Ὑπαίετ Έταρτι. Π ρ. 225, 10: ππᾶ Ἠϊΐετ ἰδέ ε5 π]ομί «εις 
{ῆτ αἶομ, δοπάετη ἀετ Είπα, ας Ὑαΐετ ππᾶ Βοΐπ Ὀεπαπηίε, ἄετ υιοπατωρ, 
νγεἰοῖετ ϱερτίεξεη τά | 7. χαριν Τι Τ Ατ (ἀἴθ6θει αΠεῖα -- σταππε, 

βα]1): την ὄοξαν ὮἙ | ανεχλαλητον Ὦ Ατ: αληθινον Τι Τ2 οἳ σαχ Βαςμο 

Μαιθι. 19. 46, ἄαηπ ν. 44 τ. 47 | 8. το αροτρον: » Β οἳ Ζαᾳτ Βασ] Ίο. 
9. 69 | το διαδηµα Τι Τ2: "» Β, βἰα ἆθβδεηπ Ατ (αῦετ Ρίατος οεοᾶᾶ. ποη 
Παῦοπέ) ηεπιαίέεπι | 10. τ. αναπ. τ. γνωσιν Τι Τ2 Ατ: ππισεκε]τί Ὦ | 
την δυν. τ. εντολην Ατ ὃ, πχ Ἰείσίοτετ απεῖ ποςἩ την παρρησιαν, Ἠ38 

εἶπ Ὀευετεείσετ γος ελευθεριαν αἷθ ΑΥΠΟΗΣΤΑ Ιεϊομέ περίεςς: Τι Τ | 
41. την εις σε κατ. Τ! Τ2 Ἁτ: ἄαρερευ Β ππΓ την εις σε οἆει εν σοι ππᾶ 

ἆαλππ Ζαπι Γοἰδεπᾶειπ Ρεζορεπ κατ αληδειαν | 19. µονος Τι: εἰ Σε Τ3, 

8 ΑΓ | χυριος Τϊ Ὦ (4ἴεβετ -- Ἠΐετ ο λεχθεις): χυριε Τ2 Ατ | χαι η 
πηγη της αφδαρσιας Τ2 8 Ατ: » Τι: αποι Α (Εαυτῖο. 589) Ἰαί νοτ 
4επ τα Ἱ. 1 5ᾳ. οἴιτίεη ἨΓοτίεπ ππίες απάετεπι σι τας εξ ἐπωποτίέαιί- 

ας εἰ Γοπ5 ἐπεογγιρέίοπίς | 19 -- Ῥ. 244, 2. λεχδεις -- υπαρχον Τι Τ3 
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ἡμᾶς νῦν, ὅπως καλοῦντές σε διὰ τούτων γνωρίζωµέν σου τὸ 

μέγεθος, ἀχώρητον ἡμῖν ἔπὺὸ τοῦ παρόντος ὑπάρχον, καθαροῖς 

δὲ µόνον Φεωρητόν, ἓν τῷ µόνῳ σου ἀνθρώπῳ θεωρούμενο». 

Καὶ κλάσας τὸν ἄρτον ἐδίδου ἡμῖν, ἑκάστῳ τῶν ἀδελφῶν 
ἐπευχόμενος ἄξιον ἔσεσθαι αὐτὸν τῆς τοῦ κυρίου εὐχαριστίας. 
γευσάµενος οὖν καὶ αὐτὸς ὁμοίως, εἴρηκεν' καμοὶ µέρος ἔστω 
μεθ ὑμῶν καὶ εἰρήνη, ἀγαπητοί. τότε εἶπεν τῷ Βίρρῳ᾽ παρα- 

Λλαβών τινας σὺν σοὶ δύο αδελφοὺς ἔχοντας κοφίνους καὶ σκάἀ- 

(41686: κειλουντες ΒίΔΙί καλουντες, 61ΠΘΙ γνωριζοµεν απᾶ υπαρχων): 

Φγοβί6εγ Ίος οπιπία Ἴαες ποπιίπα αδδιπιρδὶδ, αξ 10ο ία ἵε υοξαπίες 

οοςποδσαπ πιαφζμάίπεπι ἑμαπι φιαε ποὺΐς ἔπ ϱγαεδεπίέ Μεπιρογε ἐπυςί- 

Ὀὲ εδὲ ΑΙ (7 8ἱΡο νυν 1. 1), πρ διὰ ταῦτα (οἆθι τοῦτο) γνωρίζομέν 
σου τὸ μέγεθος τὸ νῦν ἀόρατον Ἑ | 32. καθαροις -- 8έεωρουμενον Τ2 Τι 

:(ἀΐ6β6; Φεωρουμενοι): υἱδίθίΠίς ἰαπίέωπι δαποαίίδ, «ιο ἐπ ἔμο «οἶο (8. 08- 

{οτρίαπ΄ Νοίο 99) Ἰοπιύπιε ρίαδηιαίἑ διπέ ΑΙ, ο» Ῥ. Τϊδοποπάοτί παΏπα 

ΒοΐΙΣ πῖς ἸητθουΠί Όιω βία ανθρωπω ἵπ ἄθπ Τοασί | 4. εδιδου ημιν ΤΙ Τ2: 
εἶς ρογγεασίέ Απ. οἴψα και εχτεινας αυτοις την χειρα και ὃ, ἴθοαι Α ΒΑ. οὔθη 
σι ο48. 1 84. | των αδελφων: 5 πι | ὅ. της τ. κυριου ευχ. (Ρ6β8ο]ηγίθ- 
Ῥ6π ευχαριστειας) Τι 2: της αγιας ευχ. Ἀ, ογαίία ἁἀοπιὐπὶ εἰ 8ασγα 

ειε]αγίδίία Απ | 6. γευσαµενος -- αυτος: πι Ὦ, Ὑοε]ο]θί Υογῃθτ ποσο] 
Καΐη νετο. Ππίαπη ρεπαΡδί Ἰαί, εγευσατο και αυτος | οµοιως, έἔιρηκεν Τϊ 
Τδι οµοιως, και ειρηκως (οἆθι ειπων) ημιν ΔΙ, και ειπεν Ἀπᾶ- ἆαππ 

οµοιως ΠΠ καµοι ΡοβίϱΙί 5 | εστω: εστο Τ1, εστε Τ5| Τ. υμων ΤΙ! Ατ Β 
ΔΑ: ημων Τ2 | κ. ειρήνη αγαπητοι ΤΙ 2: αἱ ραω ἄεί υοὐἱδειώι, ἀῑτεοξί 

πι ΔΙ, και ειρήνη και αγαπη Ἑ, αἱ υεδίγα (8ο. Ρ81Α) Ππεσιπι Α | τοτε 

ειπεν τω Βίρρω ὃ (Ό1111315 ο 1η) Α΄ (άἰωέ ΒΥΗΥΙΟ) Α (ΡΙ6ἵομ 

Ώ8ΕΝ ἆθπ σα Ἱ. τ οἴμτίοη ὙΠοτίεηῃ οοπέύπνιοφµε αἆ η γγ]υπι αἲί --- ος 

ΙΟΠΙΕ οἱγο εγαί --- αἱ): ἵπ Τι Τ2 Επάοί δἰο]ι Ἠϊθν {ο]σοπάο ΤπἐεγροϊαδοτἨ 
καὶ ταῦτα εἰπὼν καὶ ἐπιστηρίξας τοὺς ἀδελφοὺς εἶπεν πρὸς Ἐὐτυχῆ τὸν 
καὶ (και ο» Τι) Εύηπρον (Τ1, Εὔηρον Τ2)' Ιδοὺ καθίστηµί σε διάκονον 
τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας καὶ παρατίθεµαί σοι τὴν τοῦ Χριστοῦ ποί- 

µνην. µνηµόνευε οὖν τῶν τοῦ κυρίου προσταγµάτων, καὶ ἐὰν περιπέσῃς 
πειρασμοῖς ἢ κινδύνοις, μὴ πτοηθήσῃ" πολλαῖς γὰρ ἀνάγκαις ὑποπεσεῖς 

(περιπεσεῖς ΤΙ) καὶ μάρτυς ἔξοχος (ἐξ. μάρτυς ΤΣ) τοῦ κυρίου ἀναδειχ- 

Φήσῃ. οὕτως οὖν πρόσεχε, Οὐῆρε (5ο Πΐει Τ! Τ2) τῷ ποιµνίῳ ὡς Φεοῦ 
Φιώκονος ἕως τῆς προθεσμίας τοῦ καιροῦ τοῦ μαρτυρίου σου. ὡς δὲ 

ταῦτα καὶ πλείονα τούτων ἐλάλησεν ὁ Ιωάννης, παραθέµενος αὐτῷ τὸ 

ποίµνιον τοῦ Χριστοῦ, λέγει πρὸς αὐτόν. Οἱ οῬοπ Ρ2 Ρ. 191, 25 Ὀἱβ σαχ 
Ἴμϊοἷκο. Ώαβερενπ δε]λ]ίοβδί ν (οΏει σι ρ.284,2584ᾳ.) πππηήε]ραντ απ ἀἷθ 

Ἐοίΐοι ἆθτ Ἐπολματίδήο ἆσηπ Απιαρ απ Ύονπς πο ὃ Ατ Α | 8. τινας συν 

σοι δυο Ὑ, 80 Β8οΠ6ίπεη Αγ αποἩ ϱοἶθβεῃ σι Ἰαῦεῃ, ]εάᾷθηία]]ς δυο, 80 

ΔΠΟΝ Α:; παν τινας ΤΙ ΤΣ | αδελφους: Σ ΠΠ Υ | κοφ.κ. σκαφια (Τἱβομοπά. 

σκαφία, οὉ παςἩ 4επ Ἠβδ.)) Τι Τ2ν Β: δυο Χ Αι Α (ἄμοῦις εορ]ηπέδ 

εἰ 7εγγαπιεηέ{8) 



ὃν ας ο) : . ν ὃ τ - 

ὃ ἐκελεύσθη [ὑπὸ τοῦ δούλου τοῦ Φεοῦ Ἰωάννου]. καὶ προελ- 
Φὼν ὁ µακάριος Ἰωάννης τῆς οἰκίας ἐβάδιζεν πρὸ τῶν πυλῶν, 

εἰρηκὼς τοῖς πλείοσιν ἀποστῆναι ἅπ αὐτοῦ. καὶ γενόμενος 
εἷς τι μνημεῖον ἀδελφοῦ ἡμῶν εἶπε τοῖς νέοις' σκάψατε, τέκνα. 

προετρέπετο τοὺς σὺν αὐτῷ ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐξεληλυφότας, οἴκο- 

ὁομῶν καὶ καταρτίζων αὐτοὺς εἲς τὸ τοῦ κυρίου μέγεθος [καὶ 

ἐπευχόμενος ἑκάστῳ αὐτῶν]. ὥς δὲ ἐτέλεσαν [καὶ] τὸ σκάµµα 

[ ατέ λος. ὁ δὲ Βίρρος μὴ µελλήσας διεπράξατο 

κἀκεῖνοι ἔσκαπτον. ὃ δὲ" βαθύτερον, φησίν, ἔσεω τὸ σκάµµα. 
ε) Ἴ 2. κ ρω η - - ς κακείνων σκαπτόντων [ἔλεγεν αὐτοῖς τὸν λόγον τῆς ζωῆς καὶ] 
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οἳ νέοι καθὼς ἠβουλήθη, ἡμῶν μηδὲν εἰδότων ἀποδύεται τὰ 

1. ακολουθησατε ΤΙ Τ2 γ: αχολουθησον Β ΑΓ Α | Βιρρος 8: Βνψγγ]ηις Ατ 
(86ο ρ]εῖοῖ ἀαταιπῇ απο γγ]θᾶος Α, ἄαθτ Ἠῇετ τον ζομαππες καρέ εργεδδις ἐφί- 
ἔγ δια οι απἰπεὶ ἐγαπφι]ίαίε, ρταεσερῖέ αἱ ρεγίφιε ἀἰξεεδετεπέ): 

Ἄηρος Υ, Έυτυχης Τϊ Τ3 | µελλησας Τϊ ν Ατ: αµελησας Τ2 Β]2.υπο -- 

Ίωαννου Ατ 5: ο» Τι ΤΣ, απο] ἵπ ν, ἆετ αὔὖοτ βέατῖς Κῆσε, π]ομέ απβ- 
βεάτϊοκί | και Τι Τ2: ουν ΠπᾶςὮ προελθων ΒἙ, |» ΑΤ/Ι3. προ των πυλων 

ΤΙ Τ3: προ της πυλης Β, απέε ἱαπμαπι ΑΣ, νου Οαειρίαπ παπι {οἱποπάεῃ 

6ετορεη;: αὖετ ϱ8 αἶπά οὔεπΏατ ἀῑο ίαά(ιοτο σεπιεῖπε, ππᾶ 5εἶοι τος 

4επι Ηεταπβρεῃη απ5 ἆεπι Ἠαπςδο Ἰαέ ζομαππθς δἶοῖ ρτῦβκετο Βερ]εϊίαπς 

νοτορίεη; π]οΏί λεγων, δοπάθτη ειρηχως Ἠθϊβαί 68 | 5. εις τι µνημ. Τι Α 
(αά εερι]ε]γιπι φιοζάαπι): εις το µν. Τ2, εν τινι µνηµειω ν, αἩδ ὃ ΑΓ 

Ι388έ εἶεῖ ἀαδ πῖομί επἰδοηεϊάεη | αδελφου ημων Τι ΤΣ 8 (Ατ [γαἰγίδ 

ειέικάαπι): ές ἄε [γαἰτίνις αἷς ΒαῦὈ]εοί ἀεφ {οἱπεπάεῃ Α, ᾿» ν[ ειπε 

ΤΙ Τ3: εφη Υ [τοις γεοις Υ ὃ Ατ Α (ἀἴ6βετ -- φπος Ῥηγγ]ηις ἀεβιπεγαί) : 

αυτοις Τ! Τ2 | σκαφατε τεκνα ν (ΠἩΣ ἀἴΘβεΓ -ἲ- ωδε ΠΆοὮ σπ.) 8 Αχ (πὶς 
ϱ5 βε]οῖπέ τεχνια) Α (Γοᾶέε Πίο): παχ σκαπτειν Τι Τὰ | 6. ο δε -- 

σχαµµα Τι Τ2: εἴνπ Υετὸ νψθ επειγω ΠΒ ἀαρεδίαπάειπ Ἠαῦθειπ πας) ὃ 
Ατ (ἀἶ6ςο ἀλῦεῖ ἆοο] ἀἱθ ἀῑτθείο Απτεάε) Α (μγφεῦαὲ Όετο εος αροδίοῖας, 
μέ αἰίις Γοᾷεγεπὲ) | Ἱ. κακεινων ΤΙ 5 Ατ (ἐρείς ἐπίεγεα) Α. (εξ ειπε {Πέ): 
δε -- Τ3 | εἶεγεν --- και Ατ Β (ἆθβδεη Βίηπ τίσί βοννοσ]]οῖι ἵπ βοῖπετ 

απρ]. Ὀευετεεσαπρ Είβι,. Σ της ζωης): » Τι Τ οαἳ Α | 8. τους --- 
εξεληλ. Τι Τ3 Ατ: εἴπεηῃ απάθτηπ Τεχί Ἰαί απο ὃ ποΒΙ πῖοϊξ, οεέεγος 

Γγαΐτες Α. ΟἨὐψπολὶ ἆομ. ἀῑοδ Μελμτ]αεῖί ἆειτ ειπεϊπάεγετεαπηῖαπς σπα 

ΖατήςσκὈ]οῖθεπ σεπὔ(Πϊρι Ἰαίία, αἶπάᾶ ὅσο] απββετ Βτλας ππᾶ ἄεηπ 2ηθὶ 

ὔπρ]ηρεν, πείοῖμε ἆάῑς ταῦ ρταῦεη, ποεῖ] Απάετε σείοῖς. Του αἶϊεπι 

1,εποῖας ἴδί ἀαῦσί Ἱ. 141. Ῥεάαηββο]ο ΑπΑΡΣπηΡ ἆθ8 τοις πλειοσιν |. 4 

οὔει ἀες εὈοίβ απ Βϊττ]λας Ρρ. 244,74. γοταπ]αβείο Τι Τ2 ἄοτί ἀῑο ζαΠ] 

ὅνο τα αἰτείοπεῃ [ 9. κυριου Τι Τ1 Ατ: Ἄριστου Β [και επευχ. εχ. αυτων 

5 Ατ (ει Απβάτιε]ς πο. Ρ. 944, 5): » Τι Τ2 | 10. και πας τι Τ| 
41. νεοι Τι 3: εχεινοι -- Ὦ Ατ | ηβουληδη Ὦ Ατ Α: ηβουληδην Τι Τ3 | 

ημων µ. ειδοτων Τι Τ3 ὃ Α: αἱ κε]υβίᾶπάῖσετ Βαΐσ πο σεγο πέληῖ οπι- 
πίπο ἐπέε[έφεδαππιις ος ως δε Ἱ. 10 Ατ | αποδυεται: πας Αγ Χ 2εαίνς | 
τα ματια Τι Τ2 Σ: οεδίεπι (οἴπθ α ηµφιεστο) Α, ρα Ας 

αι 

ο ο σαν 
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ο δα. 

ἵμάτια ἃ ἠμφίεστο καὺ ἐπιβάλλει αὐτὰ ὥσπερ τινὰ στρωμνὴν 
ἐν τῷ βάθει τοῦ σκάµµατος, καὺ ἓν µόνῳ τῷ δικροσσίῳ στὰς 

ἀνατείνας τὰς χεῖρας ηὔξατο ' 
Ὅ ἐκλεξάμενος ἡμᾶς εἲς ἀποστολὴν ἐἑ9νῶν, ὅ ἐκπέμψας 

ἡμᾶς εἲς τὴν οἴκουμένην Θεός, ὃ δείξας ἑαυτὸν διὰ τῶν ἀποστό- 

Λλων, ὃ μὴ ἠρεμίσας πώποτε ἀλλὰ ἀεὶ σώζων απὸ καταβοΛλῆς 
κόσμου, ὃ διὰ πάσης φύσεως ἑαυτὸν γνωρίσας, [ὅ καὶ ἓν τοῖς 

Φηρίοις ἑαυτὸν κηρύξας], ὁ τὴν ἔρημον καὶ ἀγριωθεῖσαν ψυχὴν 

ἡμῶν ἤρεμον καὶ ἠσύχιον ποιήσας, ὃ διψώση σου τὸν λόγον 

ἑαυτὸν δούς, [ὃ νεκρᾷ οὔσῃ εὐθέως ἐμφανισθείς, ὅ βυθισθείση ἓν 

ἀνομίᾳ ἀντὶ νόµου ἑαυτὸν δείξας, ὃ νικηθείση ὑπὸ τοῦ διαβό- 

Λου σωτῆρά σε φανεράσας], ὅ νεκρώσας τὸν ἀντίπαλον αὐτῆς 

1. ὠσπερ τινα στρ.: Σ ΠυΣ Α | 2. του σκαμµ. ΤΙ ΤΣ Β: εκείνου -- 
ΑΥΤΑ (ὔν Μα ουεα) | δικροσσιω βοητθίρο 16] απο] Ἠΐ6γ 8. οΏεπταρ.252, 9 

ππά Οοπροις Αππιοτκαπς Ῥοϊ ἸΠτὶρπί οεπρ]. Ὀεῦοιβ. Ρ. θὔ π. Ὦ: ὅιγρο- 

σιω Τ2, διγρωσιω Τὰ, κεοἶα Ιὔπεα υεδίε ἐεοίις Α, υεδίο ἰαπέιωι ἑμαιίιις 

Α;ἲ, ΤΡ ΤΟ | 8. ηυξατο Τι Τ2: ούτως -- Β ΑΙ, ἄίσεπς -- Α. 

Ἠίει πᾶμοθιη βἰοἩἈ αιοῖ ΜΙ Μ2 Εν οἴπεηπ Απροηοιοξ, νο 68 παοἩ ἆοατ 

αὈρο]ίγχίθη Ἐοάο ἵπ ἆοτ Κίτοιο (οΏοη σα Ρ. 988 βᾳ.) Ἰιοίβδὲ Ῥοδέ Ίαες 

ὑωωία αἴίαγο {ιδεα Γουεαπι Πεν φιαᾶάγαίαπι, (οέ -- Μ2) ἔεγγαπι εἶις ογας 

εοε]εβίαπι ργοίε, εἰ ἄεξοεεπᾶεπςα ἴπ εα εὔραπάεπς (εραπάέ ΜΣ) παπι 

δμας αἆ ἀοπιπιπι (αἱ -- Μ2) ἄἰαω. Α0οτ ἆαδ παπ {οἱρεπάο ἀεὈεί Ὦθ- 

τήητί βἶοι Ζαπᾶσ]δί ρα πὶοΒί της ἄεπι οΏίροῃ. Απο ἆαδ ἵπ Α Ιδί Απ-- 

Γαηρς Ἰκαιπη Ζι νετρ]θῖοπθῃ, οἴπο αἰοἈ ἀοοῖι πε ΜΙ Μ2 τα Ῥογήμτεῃ | 

6. ἔαυτον Τ2 ὃ Ατ: ὃ αυτον Τϊ | των αποστολων ΤΙ Τ2 Ὁ (-- σου): των 

προφητων σου ΑΙ, 4ἵ6 Εγγάμπαπρ ἆθν Ῥασίατεπθυ ππᾶ Ῥτορπείεη Ῥοί Α 

Ιβΐἱ αυπι ἀαΠΙηζαβΙΘἨηΠ | ϐ6. ἠρεµισας Τι ὮΣ  (φογι]ιέ Ἰναδί): ἀεδίίκίί 

Αγ | σωζων Τι Τ32. ρενάίίος -ἵ- Ατ, ενα τους δυγαμεγους (89. σωζεσθαι) 

---, ν/αἩγβελοδῖπ]οἩ θοἩί, νοηπ Αγ ογιοάοκ οοι]ρῖτέ, νου ΤΙ Τ2 αἱ Ὀο- 

ἀσπ]κ]οὮ ροβίτίο]θη | απο κατ. κοσµου ΤΙ ΤΣ ὢ (ἀἱ686ς γος αλλα): ὸ» 

Αν | Ἱ.ο και -- κηρυξας πας ὃ Αν (4ἴθβοι δο]θίπί θηίρεγ οπαι φιμῦ 

Ὀγιίίδ φοφμε εδ Ῥγαεζίἑαίις): » Τι Τ2, ἄἱο Βοβοϊάριηρ ἀἶθδετ Ἠος]- 

βίο]]απρ ἄοι ΤΠϊθιβοοίθη Ἱγαν ποίπψοηάϊς: οἱ Ζαν βασμο Έταρπι. ΤΥ Ρ. 226, 

29 86. α. απο Ῥμί]αβίει οΏεη Ρ. 198,12Αᾳ. π. Ῥποίίταβ οὔῬεῃ ρ. 216,9 8α. | 

8. ψυχην ὃ Ατ: φυσιν ΤΙ Τ2 | 9, διψωση σου τον λογον 5 Αι οἱ Α (πι ξέθη 

απίοτ υ]ςϊτΠο]βδίεη Ααπάθγπηρθεη οαἴθίεπίε υενοί ἑιωί ]οπίε Ροίακύ): δι- 

Ψωση αυτη λογους ΤΙ ΤΣ | 10. ο νεκρα ουση ευθ. εµφ. ὃ Ατ: » Τι Τ2 
ΘΏΘΠΒΟ ἀῑθ {ο]ροπάςηπ Ῥείάση βᾶΐζο, νἰο]]οῖοί ᾳα{8ΗΙΡ νοη γεκρα ουση 71 

γεκρωσας αΏἱγτοπϐ, πγοπἱραν υαἈτβδολμοίπ]οὮ γερθη 498 Ιπῃα]ί5/ο βυΦισθειση 

-- δειξας Αὶ οἱ ὃ, ἆθι Αἰαΐί νγοµου 188 µονον ππᾶ ΑΠοἨ ανοµια ΠΙοΠί 80 
βεηαι Ἡροιβείσίο νο Αγ | 19. σωτηρα ΑΤ: ήδη | ο γεχρωσας -- πραγ- 

µατων Τι ΤΣ Αν (παν κι υἰσίδέὶ ΑἰΒ{ί ο νεκρωσας ππᾶ εὔῶιεπ8 δίαθῖ και 
ανεγειρας): » 

υ λα τω Αι εοὸκάκ ύλες ο ο ας ἐς κε 



τες σὲ καταφυγούσης, ὁ δοὺς αὐτῇ τὴν σὴν χεῖρα καὶ ἀνεγείρας 
τῶν ἓν ὥδου πραγμάτων, [ὃ οὐκ ἀφεὶς αὐτὴν ἀναστρέφεσθαι 
σαρκικῶς,] ὁ δείξας αὐτῇ τὸν ἴδιον ἐχδρόν, ὁ τὴν εἰς σὲ γγῶ- 

σιν καθαρῶς πεποιηµένος, φΦεὲ Ἰησοῦ, ὅ [τῶν ὑπερουρανίων 
πατὴρ καὶ] τῶν ἐπουρανίων δεσπότης [καὶ τῶν οὐρανίων Φεός], ὃ 
ὁ τῶν αἰθερίων νόμος καὶ τῶν ἀερίων δρόμος καὶ τῶν ἐπιγείων 

φύλαξ, ὅ τῶν ὑπογείων φόβος καὶ τῶν ἰδίων χάρις, δέξαι καὶ 

τοῦ σοῦ Ἰωάννου τὴν ψΨυχὴν τάχα ἠξιωμένην ὑπὸ σοῦ, [Ἰησοῦ]: 
ὅ κἀμὲ φυλάξας μέχρι τῆς ἄρτι ὥρας καθαρὸν ἑαυτῷ καὶ ἁμιγῆ 
µίξεως γυναικός, ὃ Φελήσαντί µοι ἐν νεότητε γῆμαι ἐπιφανεὶς . 

καὶ εἰρηκώς µοι ,,χρίζω σου, Ἰωάννης, ὅ ἀσθένειάν µοι σω- 

2. οουκ-- σαρκικως ΑΓ8 (ἀἴεςετ Ία8 ποΏ] µεταστρεφεσθαι, Ῥετεε]εῖσε 
Απάτετβεϊί5 σαρκιχως ΒἲΔί κατα σαρχα Τα βεμτεῖρεπ): ο» Τι ΤΙ 85. γνω- 

σιν ΤΙ ΑΓ; γνωµην Τ2, ατπι Ὦ (τίρε ἈὈοιδοίσί ιπίοπ} | καδαρως Τ! 
Τ2: καδαραν ΑΓ Β | 4. 9εε Ὦ ΑΓ (-- µου): Ἄριστε Τι Τ2 4--Τ. ο των 

υνπερουρανιων -- φυλαξ Ἰαῦς Ίεῖ σεπαρί παςσὶ 5 Ατ πεάοιμειχηκίε[ε : 
4ετ ρτῖεεμῖβεῖἸαο Τεχί Ἰαί ἀῑε αἰοβεῖο]α Ὀγτωπηθίτίο πετκίοτε. Ὠτεῖ ΒίοεΚ- 
πθτκε ἆειτ Ππιπη]ίκεἨεπ (οί 2 0ο. 15, 9) ππᾶ εὐεπβονῖεῖε ἀθτ απέετηϊπιτη- 
Ἠβεμεην αὖοτ Πυοετϊτάίκοπειπ ἸΓαἰε πγεοτάεη απίετβελεᾶενπ. ππᾶ πε ἆθπι 

(6ερεπβαίσ ἆετ υπίοτῖτάίβεῃεπ ὮΏᾶπιοπεν, πε]ομο τος ἆθεπς 2ΐρτη, ππᾶ 

4ει ετὶδείεη Μεπβοιονπ, ἄετεηπ παάθ ετ ἴδε, π]τᾶ ϱοβεἩ]οβδεπ. ἴπι Εἴπ- 
πεΐπεηυ Ἰδί σα Όεπιετκθη ο των υπερ. πατηρ Ὦ (πὂτβϊεϊ 8ο) Ατ (ραίέεγ 

βιφετεοε]εκέίε): ο» Τι Τ3 ] δ. και τ. επουρ. δεσπ. Β: ο των επ. ὃ. Τϊ 

Τ3, |» Ατ | και τ. ουρ. Όεος Ατ Ὦ (ἀἴεβοτ Ἰαί Ζγ/ατ ἀαβεεῖοο Ποτέ 

πι έδεῖι ννῖε νοτηθς, ἅας Ἱγατ αὓετ οΏθπβο ππγοεγπιεϊά ο] Πῖτ ἀεπ εῦετ- 

βείΐσες, αἷςφ Εᾷτ ἄεπ Βομτῖξιδεο]ῖετ ἆετ ἸΓεςεμβοὶ ποίμπεπαϊὺ; » τι ΤΙ 

6. ο τος τ. αιθεριων ΑΓ: χαι ΤΙ Τ25 [ αιθεριων ΤΙ 8 Ατ: επιγειων Τ3 | 
και ΥΟΓ των αεριων Ατ: ο ΤΙ Τ2 Β | επιγειων ΤΙ Ὦ ΑΙ: αιθεριων Τὰ | 
7. υπογειων Τι Τ3 Ατ: ἄεγ ἐγάίκελει (εἴπ απάτες ἸΓοτί πῖο επιγειων} 

Β [κ. των ιδ. χαρις Τϊ Τ1: κ. τ. διων (πῖοΒί οἱ Τ]ηπε οιο, πο τὶς) 

ειρηνη Β, ο» ΑΓ | και ΥΟΙ του σου ΤΙ Τ2 Ατ: ἑαπᾶεπι Α (4ει Ἠτετ πΠεάες΄ 
γοτρ]θίεηΌατ ντα), » 5 | 8. ταχα Τι Τ2 5 Ατ (ογεαπ): οἵίο Α | ηξιω- 
µενην Τ2 Τι (αξ.) Ατ 8: σκεπι (89. «οαππεπι) εἰίο εἰεφίεί Α | υπο Τ' 

Τ2 Ατ οἳ Α: ενωπιον Ὦ | Ίησου 5 εἴ Α (ἓι ἀοπιπε σατι Γο]ρεπάεη ϱε- 
Ποτίρ): » Τι Τ2 Αχ, αὖετ 5ο Ἰδὲ ἄετ Εοτίβο]τί Ἰατί, ππά πᾶε] σου 

Πε] Τησου Ἰεῖομέ απβ | 9. χαµμε Τι Τ2 5 (πας Ἠτεϊρμε ἀπτεῖ ἔἶμις Ἡνειτ- 

βείσέ, οίαίί ἆας Ὦν πΙεεισηφεῦεπ, 8ε1θ 1ο] πῖσ]ε): πε Ατ, εεγοιεῖιι 

ἔτι Α | εαυτω χαι αµιγη Τι Τ2 5: » Α | 10. γυναικος Τι Τ3 Β: γυ- 

γαικων ΑΓ, Γοεπιίπεα Α | ο Φελησαντι -- ἴωαννη Τι Τ3 (ηεϊάε αὖετ µε 
βίαίΐ µοι ηΔε] Φελησ. τπ. Τϊ µη βἰαίῖ µοι Ἱ. 11) Ὦ Α {Χ τε ἀοπείπε γοβο 

ππᾶ -ᾖ-- ορεγαπι ἕπαπι φμαεγο): ἀῑες παπά αἴ]εὮ Ὀίβ ο διαβλεφαντος Ρ. 2438, 4 

» Αχ | 11. ο ασθ. -- προοικοδ. Τι Τ2 5 (εντ ἄι πυγ Ιεσιίεῖε ἴ- 

{γπελδατ]κείέ εγδείεπ οἆεχ' φειοϊιςε]έ Ἰιαςέ, ἀπδβε]οο ἹΠοτί πο Ες Φελη- 

σαντι Ἱ. 10): εεᾶ επι ἑηνεπέιξί αγάοτε οἶδις εδδέΠι ΠΟΠ 8εγύαΤε ΡΥᾷ6- 
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-- 48 --- 
υ 

μοινήν προοικοδοµήσας, ὃ ποδν μου βουληθένεος γῆμαν [οφ 
Μοόῃῃ ἓν τῇ ἠαιώσαα) μοι εἰρηκώς' ,]ωάννη, εἰ μὴ ἧς ἑἐμός, 

εἴασα ἄν σε γῆμαι' ὃ ἐπανοίξας µου τοῦ νοῦ τὰς ὄψεις καὶ 

τοὺς φαινοµένους ὀφφαλμοὺς χαρισάµενος, ὃ διαβλέψαντός µου 

καὶ τὸ ἀτενίσαι γυναικὶ ἐπιγράψας ἀπεχθές, ὁ τῆς προσκαίρου 

φαντασίας ῥυσάμενός μὲ καὶ εἷς τὴν ἀεὶ µένουσαν [ζωὴν] 

φρουρήσας, ὃ τῆς ἓν σαρκὲ ῥυπαρᾶς μανίας χωρίσας µε, [ὁ ἐκ 
τοῦ πικροῦ Φανάτου µε σώσας καὶ τὸν χρείαν ἔχοντά σου 

ἀνεγείρας,] ὅ τὴν ἀπόκρυφον νόσον φιµώσας τῆς ψυχῆς καὶ 
τὴν φανερὰν [αὐτῆς] πρᾶξι» ἐκκόψας, ὁ θλίψας καὶ ἐξορίσας 

τὸν ἓν ἐμοὶ στασιάζοντα, ὃ ἄσπιλόν µου [καὶ ἄθραυστον] τὴν 
εἷς σὲ φιλίαν [φυλάξας καὶ ἀσάλευτόν µου τὸν πρὸς σὲ δρό- 

οερίιωπ εἰ ἄἱ[βδιδ, «φιιοᾷ ἐπίεργίαίοπι 66ΥΌαγε οἱ Ύοδβδεπι, απίπιωπι αἆ 

πιυρίίας αρρι[ίδδεπι, ἔι φιιαδὶ Όοπιι ἄοπιπιι αοφγἰιζ ποπ η] αογρογί8 

ἴπ]εγενς, οαδίίραπα σαφέἰφαςέἑ πε ἄοπιίπε εἰ πιογίέ πο ἐγαδίζίδέέ πε Α: 

ἁατίπ πΠβ8 Ἐο]έος βοἰπ, ἆα πΠν 80ο ἆλβ {οἱβοπᾶς τριτον μούσα ατα μἰ 

Ι6έ | Ί. ο τριτον -- γημαι Τι Τὸ: ἱεγίίο φηιοφιε δἰιιάεπίεπι περι {πιρο- 

ἄζπιεπῖο Ιευίογε γευοσαδύί Α, ΠἩΙ ο ΥΟΥ τριτον » Β ιπᾶ πος ἀἱο Ἰ/ογίθ 

Ἴ1π1 γοῦῖροη βαΐπ, ἵνα8 ἆπτο] ἀἱο ππροπαιο Ὀερογβοίσαπβ νΟΠ προοικοδ. 

πῦρ]ιοἩ νναν, Ἐδ βομεῖηί αΏογ αἴποἨ οἶπ απάτον Τοχί ἀατ Ποροιβοίσαπρ 

σα αταπάο σα Ἱερεη: ας ἐσ]ι ζι ἄγείει ἸΗαἴενι, πιἰο]ιέ φε]νογε]επᾶ, Πιοίγαί]ιο 

υο]ίίαο”. Ώἱε Ὀερειδείσιηρ νοη τριτον Ι8ί πιδρ]ἱοἩ Β. ἆαβ 6Ίοβδαν σα Ῥτος]. | 
ωρα τριτη Τι Τι Σ (ο εν τη 9αλ. κτλ.) Α (ἔι πω] ἀοπιίπο ἐπ πιαγὶ 

ἄἱρπαίως ες ἄίσενε) | 9. τη Έλι Σ ΤΙ | Ιωαννη -- γημαι Τι ΤΣ (εις βὲ, 

ης) Α.: χρηζω σου ἴωαννη (νο Ρ. 941, 11) ει δὲ µη, ἔιαάσα αν σε γηµαι 

εις λυπην και κλαυῦμον 3, νἱθ]οίολέ οί | ὃ. ο επανοιξας µου Τι Τ2: 

ο τω τριτω εγιαυτω επανοιξας μοι; 88 ΠΠΙΙΒΑ πηί ἆθπι Ώοίοοί ἵπ Ἱ. 1 κα. 

ΠβαΙηΠΙΘΠἨἄηρθη, Α οπί{ογηέ 9ἱ6Ἠ νον Ἠΐ6υ απ πας υπᾶ φεμέ ἆαπη {αδί 

νὔγε]οἩ παῖέ ΜΙ ΜΣ Α, Ρ. 951 Αα.| 4. ο Φδιαβλεψαντος ---απεχθες ΤΙ Τ2: 
αι αδρεσίωπι Γοεπιίπαε ϱ7αυεπι γερµίαγὶ α πιο }εοἰσέ Α΄ (4οι Πϊθιπηϊέ 

π]οάθν οἰπίτϐ), ἄεν ἄν ϱι 8εἶνενι ωιᾷ 2 δεἸαιιθ αι οὖν Ἠγεϊῦ πιγ 

δΕΊηῦΕΥ φεπιασ]έ Ἰναδέ Ἑ | 5. της προσχ. φαντ. Τι ΤΣ 5 (Δ10 179): α ἐεπι- 

φογαϊίῦις Γαἰϊασί ΑΙ | ϐΘ. αει µενουσαν Τι ΈΣ Αν: Ὀεείάπᾶαίᾳ Εγιισέ 
ἰγαφεπᾶ Β | ζωην Απ ο» Τι 2 8 | 7. ρυπαρας µανιας Τα Τ2 Β: παν 

"ὁπιπιωιά ία ΑΧ | χωρισας Τ! ΤΣ Απὶ εγγεἑεέ Ἰιαδὲ Ὦ | ο -- σωσας Αι 8 
(4ΐ6βει αΏθι Ἠϊθς χωρισας 8. νοχῖρο Νοίθ): ο» Τι Τ2| 8. και --- ανεγει- 

ρας Ὦ (οἳ Μαιίι. 9, 12 ρτὶοσμίοἩ απά ΑΥΠΙΒΟΝ): αἱ ὧι ἐε ἑαπίιωι Πη- 

πιακίέ (9) Αν, » Τι ἜΣ | 10. την φανεραν Τι ΤΣ Αγ: πονηραν 8 | αυτης 
5 Αν (εἴωδφμε οφεγα): ο» ΤΙ ΤΣ | εξορισας Τϊ: εξωρισας 2 11. ο Τ2 

ος δ Ατ: Σ ΤΙ | ασπιλον Τι ΤΣ 8: ῬΙνα]ίδ ΑΓ | και αθρ. Τι Τ2: » 8 
Ατ | την --- φιλιαν Τι Τ2 8: οἱαδ ΊπεαΦ ΑΧ | 19. φυλαξας --- καταστησας 
ποἩ 8 οἳ Αγ (ὑπεωίέί; «φι ἐμίαπι ετφα ἴε Ρε}εοίίἑ δεπιίαπι ΕΚΤ) : 

ΏἩΓ καταστησας Τϊ Τ2 

. 

υ. 
ων 

ο ὁ κα Ξ ωό . ο τσ πρ  Ἵναννν να μμισω ον τρ μμ .  Ρ το”. 



μον] Κατασεήσας, -ὁ ἀνενδοίαστόν µου τὴν εἲς σὲ πίσειν δούς, 
ὁ κ«αθαράν µου τὴν εἰς σὲ γνώµη» ὑπογράψας, ὃ [ἑκάστῳ] τῶν 

:.ἔργων τὸν ἐπάξιον ἀποδιδοὺς μισδόν, ὁ ἐγκαταθέμενός μου τῇ 
ψυχῆ μηδὲν ἔχειν κτῆμα ἢ σὲ µόνον τί γὰρ σοῦ τιµιώτερον; 

νῦν, ὅτε κύριε ἣν ἐπιστεύθην οἰκονομίαν σου ἐτελείωσα, ἀξί- 
ὡὠσύν µε τῆς σῆς ἀναπαύσεως, τὸ ἓν σοὲὶ τέλειον χαριζόμενος, 

ὅπερ ἐστὶν [ἀνεκλάλητος καὶ] ἄρρητος σωτηρία. καὶ πορευο- 
µένου µου πρός σε, ὑποχωρησάτω πῦρ, νικηθήτω σκότος, [ήττη- 
Φήτω ἆἄβυσσος,] ἀτονησάτω κάµινος, σβεσφήτω γέεννα, ἄκολου- 

.Φησάτωσαν ἀἄγγελοι, φοβηθήτωσαν δαίμονες, Φραυσφήτωσαν 

ἄρχοντες, δυνάµεις σκότους πεσέτωσαν, δεξιοὶ τόποι στηκέτω-- 
ὁ- 

σα», ἀριστεροὶ μὴ µεινάτωσαν᾿ ὁ διάβολος φιµωθήτω, ὃ σατανᾶς 

καταγελασθήτω" ἤ µανία αὐτοῦ ἠρεμησάτω, ἤ ὀργὴ αὐτοῦ 
/ χ - ΄ [ γ ας ο  6ε 

παυσθήτω, τὰ τέκνα αὐτοῦ παταχθήτω, καὶ ὅλη αὐτοῦ ἤ ῥία 
ἀπορριζωφήτω" καὶ δός µοι τὴν εἲς σὲ ὑδὸν ἀνύβριστον, 

ἀνεπηρέαστον ἀνύσαε, ἀπολαβεῖν δὲ ἅπερ ὑπέσχου τοῖς καθα- 

ρῶς βιοῦσιν καὶ σὲ µόνον ἠγαπηκόσιν. 

1. ανενδοιαστον Τϊδε]επᾶ.: ---δυαστον Τϊ, ---διαστον Τὰ | 9. µου Τι 

Τ2: µοι ὮὉ ΑΓ | γνωµην Τι Τ2: γνωσιν Ὦὃ ΑΓ] υπογραψφας Τι Τ2: π]ο]ίς 
Ἀπᾶετες 5 (ος) Ατ (άεδίπακε) | εκαστω Ὦ Ατ: Σ Τι Τ | δ. τον 

επαξιον ΤΙ Τ2 Β: των επαξιων Ατ | τη ψυχη Τϊ Β Ατ: την Ψυχην Τ3 | 
4. η σε µονον ΤΙ 3: η σεµνοτητα Ἑ, η σε Ἠϊπῖετ τιµιωτερον Αχ οἆετ ϱἵ 
Ἠαί ϱ5 ἀοο] ἅατα Ρετορεηυ ππᾶ ρερενπ ΤΙ Τ Β Ἔ» τι γαρ σου | ὅ. οτε 
τι Τ: » Β ΑΓ] κυριε Τ2 Ὁ ΑΓ {-- µου Τησου): » Τϊ Ι επιστ. οικον. 

4 Όοτ. 9, 17 [σου Τι Τ2: υπο σου ΑΓ, '» Β 6. τελειον Τί Τ1 Β: ελεος 

ΑΓ | χαρθιζοµενος Ὦ ΑΓ: εργαζοµενος Τι Τὰ | ἵΤ. ανεκλαλητος και Ὁ: - 
εεραταδῖς οᾶει πο ε[Γιαφίεπάα Ατ, τι ΤΙ 8. νικήηδητω Τὰ 8 ΑΓ: 

τὸ» Τ' | Ππτηθητω αβ. παει Ἑ Ατ (ὑπιροίεπα δἱέ Ῥαγαίλγιια): ο» Τι Τ ] 

9. αχολουδ. αγγελοι Τ' 2 Β: εοπΓωπάαπέω απφε]έ Μα] (του πονηρου)}) 

Άτ | 10. δραυσθητωσαν ΤΙ Τ2: ἵη ΈΒεζαρ απξ 5 οἳ Ἠτὶσμίς Νοίε σπατ εηρ]. 
ερετεείσαπς Ρ. 67, ἑογρεεεαπὲ Ατ ] 11. σκοτους Τι Τ28: » ΑΓ] δεξιοι 

-- µεινατωσαν Τι (ἄϊθθθι στεικετωσαν) Τ3 8: πατ [ο Ἱθοτθείσε φιέ α 
ἀετέγὶς διπέ . . φιἱ α εἰπίκεγίς Αχ | 19. ο διαβ. φιμωδ. Τι Τ25: Ας | 
ο σατ. χαταγ. Τ3 5: {Μεγγεαξω δαΐίαπας Ατ. ο» Τι | 19. η µανια αυτου 

ηρεµ. Τι Τ: ὑπαίφπαξίο εἰἶιδ Πφιεβαί ΑΓ, ο κχοπος αυτου καταλυεσδω, 

η δοξα αυτου καταισχυνβητω ὮἙ (132) 1. 14. παυσθητω Ὦ (Έήπς») εξ ευα- 

περεαί Ατ: ὁραυσθητω Τι, ο» Τ2 (4ἴ6βετ » απο τα τεχκνα αυτου) | 

παταχθητω Τι Τ2 5: ογµσεπέγ Ατ, ἄἴεβετ Ἠαί αὓθς ΥΟΣ τα τεχνα αΠεῖη 

ποςἩ ἀῑο Β8ΐσο ἰοηπεπία εἶις ὑπ]ηβεαπέιγ, εις ὑπρείις ποπ νατεαξ | 

15. απορριζωθητω Τ2: απορρηδητω Τϊ, απορρηχ8ητω οὕθι απορραγητω Ἀ, 

γίνει δφο πι Ίπεπι ΑΣ { και ΝΟΥ ὃος Τι Τ3: δε Β, |» Ας [ 16. αγε- 

πηρεαστον Τι Τ2: και ος Ὦ Άτ | ΊΤ. σε µονον ηγαπ. Β: σεµνως σε ηγαπ. 
ΑΣ, σεµνον ηγαπ. βιον ((ααίο]ορῖδεμ) Τι Τ 

ιο ο 
ιο 
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Ώου. Βομ]πςς Ιαπίοί 1. ἴπ Β, 1ης ἀπἰοςμίδομο 2π1ἱοκἡροτδείαή: 

[Καὶ στραφεὶς πρὸς ἀνατολὴν ἐδόξασεν, ἕν φωτὶ ἑστὼς 
ὅλος, καὶ εἴπεν' ͵,σὺ µετ ἐμοῦ (εἴης), Ἰησοῦ Ἀριστέ, κύριε 
ἡμῶν". καὶ κατέβη εἲς τὸ σκάµµα, οὗπερ ἔστρωσεν τὰ ἵμάτια 

6 αὐτοῦ, καὶ εἰπῶὼν ἡμῖν ,εἰρήνη µεὺ ὑμῶν», ἀδελφοί-, παρέδω- 
χεν τὸ πινεῦμα αὐτοῦ χαίρων. 

Ἡ εὐχὴ αὐτοῦ μεθ ἡμῶν. ἁμὴν. 
Τετέλεσται ᾿Ιωάγνου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἡ ἑστορία. ἡ εὐχὴ αὐτοῦ μεθ’ 

ἡμῶν. ἁμήν.] 

10 Π. ἵπ Αγ παςμ Οαἱειρίαπ Ὀευογβείσιηρ: 

[εϊπάο οὐβίρηαπα {οίαπι 5ο ἀῑσίί: Τα οβίο ποπ, ἀοπιίπο 

πηὶ ἆθρα (ΟἨπὶςίο, οἱ βἰτανῖί βο η {ογδαπῃ, απα Ῥα]ίσπι βαππ1 οχίςη- 

ἀθιαί, ἀῑχίίᾳπο ποβῖς: Ῥαακ τοβίδοστη, ΓΓαίΤ6ΒΙ 
ΝοῬΡίς Ιαείαπίρας Αἰπιπ]ᾳπο ρἱαπρεπθας οοπιηοπάανΙέ απ]- 

16 ΠΊάΠΙ ΑΠΩΠΙ Ὠθδαίπς Ζ04ΠΠΘ8 ἵπ πιαπας ἀοπιϊπί ποβίπῖ 6αρι ΟΠηβί], 

ᾗθρι απίοπι ρ]οτία οί ΟἨηϊδίο οπου οἱ νἱγιβ ἵη βαθοπ]α 

ΒΑΘΟΙΙΟΥΊΠΙ. απιΘῃ.] 

Π. ἱπ Τι 

[Καὶ ἀτενίσας εἷς τὸν οὐρανὸν ἐδόξασεν τὸν Φεόν, σφρα- 

90 γισάµενός τε ὅλως, ἑστὼς καὶ εἰπὼν ἡμῖν »,ἤ εἰρήνη καὺ ἤ χά- 

ϱις μεθ ὑμῶν ἀδελφοί-, ἀπέλυσεν τοὺς ἀδελφούς. ἑλθόντες 

οὖν ἐπὶ τὴν αὔριον αὐτὸν μὲν οὐχ εὗρον, αλλὰ τὰ σανδάλια 
αὐτοῦ καὶ βρύουσαν τὴν πηγήν. καὶ μετὰ ταῦτα ἐμνήσφησαν 
τὸ εἰρημένον Πέτρῳ ὑπὸ τοῦ κυρίου περὶ αὐτοῦ τί γάρ σοι 

οὔ µέλει, ἐὰν αὐτὸν Φέλω µένειν, ἕως ἔρχομαι; καὺ ἐδόξασαν 
ἐπὶ τῷ γεγονότι Φαύματι τὸν Φεύν. καὶ οὕτως πιστεύσαντες 

ἀνεχώρησαν αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν φιλάνφρωπον Φεόν, 

ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἴς τοὺς αἰῶνας χῶν 

αἰώνων. ἁμήν]. 

9. και στραφεις -- εδοξασεν: ἀϊο Βαΐσίοτπι παοἩ ἄθπι ϱηἱθοἩ. Τοχί; 

ἵπ 5 νῦν] πιά 6 ιωαπᾶίο δἱοῖν πασ]ι Οδίοπ ωιᾷ Ῥγίε. 88 αὈβο]αίθ 

Φοξαζειν πψὶο Ίδη. Τια]]. 1 | εν φωτι κτλ. οἳ πηπίθη Ῥ. 909, ὃ | ὃ. συ 

μετ ἐεµου ατλ. οἳ ἄθπ Βομίιβς ἆθ5 οοᾱ. Ὑθποίαδ οΏοπ σι Ρ. 294, 9084. Ἡ. 

ἄθη Τοχέ νοηπ Αν οσο Ἱ. 11 τα, Αὐάϊα5 απίθη ρ. 202, 10 | 4. και κατεβη; 
τί] κατεβη δε | σκαµµα: ἀπββοῖοο Ὑγονί πο οῬεπ Ρ. 245, 6. 10 | 

δ. ειρήνη: ἀορροῖέ απβδοθᾶτί]οέ ἀπτον 291 3; απο ΘΓΒίΘΓΘΒ ἷδί 

ειρήνη σ. Β. Μαιίμ. 10, 84 | 11. ἰοέωπ Επᾶθί βἷοἈ παν ἵπ εἴποπῃ οοᾱ, Ύθ- 

Ἠθίτια | 909. σανδαλια Ἔ2: σανταλια Τϊ | 329. την πηγην Ἰ88δο ἰο] βίθηη, 

οὗγψοΏί απ ἆοι Ἠαπᾶ Ἱἱορί, ἆάδν ἄοι Αγίκοι νο; ἀϊθβοπ Βαυβίαπᾶν 

ΒΙΠΠΙΟΒ. ἆλβδρ αἱδο νἰθΙπιθΏγ την γην 7 Ί6βθῃ Ἰδέ, ποτίροτ 6. 46 Ἠίη- 

Ἰθίίππρ | 24. 7οἩ. 21, 99 | 28. δοξα Τι: δοξα τιµή και προσκυγησις ατλ. τ 



ο 1. Ρίο Ἰαίοπίκοις ἉἩθατυεϊίπηπς ἆοβ Ῥομ]αββος παει Α ο. ο 

(Βαυτίο. Ἡ, 686) ΜΙ (Εαὐσῖο, Π1, 699) Μ (ΒΙΡΙ. Οᾳρ.. Ἡ, : 

2, 19): 
Ἰηγ]έαίας αἆ εοπνἰνίαπι παπι γοπῖο βτα(ῖας αΡΕΠΒ, απ τι 

ἀϊσπαίας ο5, ἀοπιίπο ἔθεα ΟἨτῖφία, αἆ ἴπας οραῖας ἰηγίίατε, 5ΕἴΘηΡ, ὅ 

αποἀ οχ {οίο οογάθ πιο ἀθείάοταῦαπι ία. αἱ [ποῖεπι ἵπαπα εί 

ᾳπαςί ἀᾳ εερα]έιτα βαβοϊίαίας υπ. Οἆος ἴπαπβ οοπεπρϊβεεπίῖας 

ἵπ της οχοϊἑανίέ αείετηας; ος ἴπα Ρ]επα φπλγ]ίαίο πιεηίῆπα εί 

α]οοπίῖο έπα ἱποοπιραταδῖς οἸοφπῖῖς απρε]οταπι. Οποίβεβ {6 το- 

ρανῖ, πέ αἆ {9 τοπίτοπη, οἱ ἀῑπίκα: οχδροεία πέ Ῥορα]απι [ππεπτη] 10 

νεος οτοάϊέαταπι πα. Ἐέ οπκίοᾶϊκά οοτρα5 ππειπι αἲ οπηπί 

Ῥο]πίίοπε οί απἴπιαπῃ ΠιθᾶΠΙ 86ΠΠΡεΕΓ Παπήπαδῆ αἱ ποπ ἀεγε]θ- 

απἳκᾶ πια, σππι ἴταπι ἵπ οχἰ]ίαπι οἱ τοάἴτεπι, Ἐέ ροβαϊδΗ ἵῃ 0Γ6 

ππεο γετῦαπι γογίαεῖ ίπαα, πὲ ϱοπΙΠΠΕΠΙΟΓΩΤΟΙΙ {εδπιοπία τ- 

πίαπῃ ἵπαταπι: οἱ βοπἱρεῖ ος οΏετα, ᾳπαθ οσπ]ς πιοῖς νίάϊ εἰ εα 15 

γετῦα απαο απᾶϊγῖ εκ ο1θ {πο Πΐς απτίθας ππεῖ. Ἐί παπα [ερο] 

ἀοπιῖπα, οοπηππθπἀο ΕΡὶ Π]ἱοΒ ίπος, απο ΗΡί οεε]οεῖα {πα Υρο, Υετα 

πηβίεχ Ῥος ἁηπαπ εἰ αρἰτίίαπι βαποίαπι τερεπεταν]{. Ῥεᾷ «πδ5οῖρε 
πιε, τί οσπι {γαἰτῖνας πιεῖς αἶπι, οππι οπἶθας τεπίεης Ἰπγ{έαδίῖ πια; 

αρετῖ πί ρα]βαπΗ ἵπππαπι γἰίαο. Ῥηποίρεν ἰθπεῦταταπι ποῦ 30 

οεεπτταπί ταϊΒῖ, πες τοεπίαί πα ρες επρετρίας εἰ πιαηπς εχίταᾶ- 

4. Ππυϊαέμς -- ογαίας αφεης Μι Μ2 ἵπι ππππϊσεϊθατευ Απδεβ]πδς απ 
ἀϊε οὔεπ τα ρ. 246, ὃ οἴτίοην Ἰγοτίε: Α αοΠ]ίοβεί απ ἀῑο Γοτίε Ρ. 248, 9 

(ὠοἸαηπες, πέθέ πιει εὔ8ες, ρεγηηξέεγεπι ΕἰΡέ, αξ παογεπι ἄμσεγες) παπᾶς]δί 

Εοϊπεπάεβ απ: Ίιέπι ἐφίέιωγ Ίιου πως εδ, φιὲ πιοέωπ εαγπἰς εάοπιαγε 
ας ἴεπιρετατε ἀἰφπαίμς εδ, [επι ὑπιωιάεγε, αξ πί]ηῖ πι] Ργεεοδίις οἵξ, 

αἰςί ἐν αάλαετεγε (οἳ ρ. 249, 4). ἔπ πιε ἄε πποτἰε αἆ οἴίαπι, α 5αεεμῖο αἆ 
γε ἄεί, αὖ αεφγέἑάίπε απἰπι αἲ εαπαίεπι υοεαδέ. ἔπ πλ οἴἰσεπαὶ 

ἴεα, ερἰγαπᾶἰ φγαξία εδ εἰ εεγίαπᾶἰ εοτοπα. (Ώαππ οἱ οὔε Ἱ. 41) Τεπἰο ετφο 
.. αᾱ ἐε ἀοπιπε, οεπίο αἲ εοποϊσίηι ἐπ; θεπίο, ἱπφμαπι, θγαξίας αφεπς | 

5. οεει Ο]γίδε Α ΜΙ: '» ΜΣ|6. πρ κφος Α ΜΙ: ἀεείδεγανεγίπε Μ3 | 
7. διδείαέις Α ΜΙ: γεειδεϊαίµς ΜΣ, σαι Ῥαοε]ο οἱ οΏεη Ρρ. 248,9 τ. Πῖτ 

45 Εο]ρεπάο Ρ. 248, 6 οἴπε ζωην | 8. εἰ: ο» ΜΣΙ 10. εἰ ἀἰωίεέ Μι Μ: ' 

ἀἰωίςεέ ἓν Α | πει πατ Α | 11. εγεάέμγπι Α Μ2: ογεδίέπι Μι | 18. πι κ. 
ογε Α Μ2: οἱ ΜΙ | 14. αἱ οΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥάΤΕΠΙ Α: ΕΟΠΙΠΕΙΙΟΤάΠΕ Ίπε ΜΙ Μ2 (ρεγ 

πε) { 15. ἑμαγιπι Ἠϊετ Α Μ2: νοτ οἰγέμέωπι ΜΙ | ορετα Α ΜΙ: ν ΝΣ | 

οειέε ---- αιγίδα πείς Α: φμαε αιμάἰσί επ ογε ἔμο αιγίνις πιεί εἰ εοπδρεσί 

(οἷάέ ΜΙ} οειέε πιεί ΜΙ (ος βεἴπες ορεγα νοτ]ετ) Μ2 | 16.εφο πατ Α | 
17. εδ Α Μ2: ν ΜΙ νεα Α ΜΙ: εἰ ΧΝΜΣ|Ι 18. τεφεπεγανῖ Α ΜΣ: ϱεπε- 

γανῖέ ΜΙ | εεᾷ Μ.ΙΜΣ: ΤΑ | 19. μὲ ΑΜΣ: ν ΜΙ | οὖπι Α Μ2: οὐπιιῖ Μι | 
20, Ργὐπείρες . . . οεεκγγαπέ Α ΜΙ: ῥγίπεερα . . οεεωγαέ ΜΣ, οί σαπι (θ- 

ἄαπκει οὔῦεη Ρ. 249, 8---14 | 21. πεε --- αέπφαέ Ίπε Α 2 (πατ πισ]η πι. 

εοπέύιφαέ πε): εἰ Ρεξ ειρεγῦίαε εἰ πιαπιξ επίταπεα α ἴε ποη ἑαπφαί ππε ΜΙ 
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Ώρα α ἴ6 ΠΟΠ αθἠηραί πιο; βοᾶ βπβοίρο πιο βοοππάππι τοτραπη 

(πιτη οί Ῥοτᾶπο πιο αἆ οοπνϊνῖαπι αρα]ατάπι ἵπαταπι, πϱί ερυ]αη- 

αν {σουτ ΟΠΙΠΟΡΦ απιϊοί ἐπ. Τα ο οπίπι ΟἨηίίας, Πας ἀοὶ 

[νινῖ, απ Ῥταοοθρίο ραϊτῖ6 πιαπάαπι βα]γαβίά, απἱ εί αρ]ίαπι 

βαποίαπα {παπι πορῖς ἀαβίπατο ἀϊρπαίας 68, πί πο ἆθ Ργαθοθρίϊϐ 

(18 οοπιπιοπο/{αοοτοί 1ο. Ῥου. οππάθπι βρίγέαπι ΗΡΙ σταίῖαβ το- 

{τίπιας Ῥου Ἱπβηϊέα] βαθοπ]α βαοοπ]ογαπη. Βέ οππι οπηπ]ς Ῥορα]αβ 

τοαβροπᾶϊββεπί »απιεπά, Ίπακ ἰαπία αρρατιέ 64ροι αροβίο]απῃ Ῥος 

ππαπα {9γο Ἰοταπῃ, αἱ πα]]α8 οαπη βα[/ῇειγοί αβρθοίαΒ. [Βἱ βἱρπαπβ 

βο {οέιπι αἀκήμί αἱ αἴί: ἴα Ἱπθοππι, ἀοπιηο ὀθβα, β8ο]πβδ. Ἐν 
Ῥτοϊθοῖί 86 βπρτα ἐππιπ]ατα, ἴη 4πο βίταγοταί γοβϊπιεπία σα, ἆἷ- 

οσΏ8 ποβίς: ραχ νοβίβοππι, ΓΓαΐ686. ΑΟ ΟΠΊΠ6Φ Ώοποαάίοςπβ ο 

γα]ο[ασΙεηπΒβ ἀεροφαῖί βο νυἱνοπίοπι ἵπ βερι]οἩτο Απο οί Ἰπββίί ο 

οΡοιπα, ϱ]ογίβοαπς ἁοππίπαπα, οἱ αἰαίϊπι τεάᾶιαΙς αρ]ηίαπι, Οπὶ 

Ἱπίογ[αηας,. αἲΠ ραπάεβραπιαβ, αῖ Ῥρ]ογαβαπιας: βαπάεῦαπι!», 

αποά ἰαπίαπι οε1πθβαπιας ϱταία!η; ἀο]εθαπιαδ, αποᾶ {απ γἱτ 

αἀβροσία οἱ ριασοθοηίίαθ Αρθοῖο ἀο[απάαθαπατ. ΠΕ ρτούπαβ 

ππαΏΠα οχίεης ἆθ βερα]οἩτο αρρατπῖέ οπποίῖΒ, 4παπΠ πδᾳπο Ἠοά]ο 

οἱρηῖέ Ίοοιβ Ιβδίο: οἱ Βππί γἱγίαίο Ρον οἵαβίοΠοΒ οἶπβ {οφποηίθς; 
20 Ἠΐο αὖ οπιπίρας Ἱπβνπιπαβθας αερτοῖ Ἠλεγαπίαν εί Ῥοτίοπ]]ς οχἰ- 

2 

ππππίαν οἱ Ῥτοουπι Απαγάπ οπίδαιο οοπβοαπἶαν οΠεσίαπι. Ἠϊο 

οϱί Ὀοδαίπφ «οαηππθ6ςβ, ἆο απο ἀοπιίπαςδ Ῥτας ἀῑχεταί αἆ Ῥούαπι: 

ἱ 6ιπι οοἶο ΙάΠΕΥΟ φμοαᾶ δημο οεπίαπι, αφιά αἄ {εξ {πι θεγΟ 

θέ 6γε πιο, Αἱρηϊβσαης ααοά Ὀθαίας Ῥείας Ῥοτ οΓαοσπι ἨοΠΟΓ- 

έαγας οββαοί ἀοπιπατι. Ἠίο οιφο ααὈϊίο οογροτίθ ΒΟΠΙΠΟ τοςπ]αβοῖό 

ἵη ραοο ρο; ἀοπήπαπι ποβααπη ο αβαπι ΟἨτδίαπι, απ οογοπΙβ 

Ἰαηγοῖς οἸαγίῇοαί βαΠΟίΟΡ 81108 οί οδί αθίοετπα Ίαις οἱ οχρεοία({]ο 

οπππίρας οἰοοίς οἶπδ. 1Ιρ8ῖ ρ]ογα εί αοἰεγηῖίας, υ]γία5 οἱ Ρο- 

ἰοδίας ἀεροίαι ἵπ βαθοπ]α βαθοπΙοΗπΙ. αΠιθη|. 
4---Ἱ. υἱυὶ --- ὑιπβία Α: ἁαίίτ ΜΙ ΜΣ (αι ᾱΧ Μ2) οιώπ ϱραΐγε ἴιο 

οἱ επι αμέγίέιι δαποίο (5αποίο δρ. Μ2) ουἴυίφ αἱ γεβπας ὑπ | εἰ ει Α: 

οπμε Μι ΜΣ | 8. γεδροπάἰδεοπέ Μ'Ι: --ἔδδεί Α ΜΣΙ 9. δι/ευγεί Α ΜΙ: 

Ίενγο ροβδεί ΜΣ | 9--29. Εί εἱθπαπα Ὀϊς "πα ΒΟἨΊάΒΒ παοἩ Α., ἆθτ Ἠγδϊίοι- 
Πίη ἆαβ Ἰ/οβεπ{]ῖο]θ τοι ΜΙ Μ2 αποἈ Ὀτίπρί, Ὠϊθβο βομ]θββον πᾶπι]οὮ 

ἸϊθΥ 8ο... . ἀδρεσίιδ. Ῥοδίεα υεγο ἐπυεπία εδὲ /ουεα ἐία ρίεπα, ολ] 

αἰίιιᾶ ὧι 8ε Ἰιαῦενι πὶδὲ πιαηα, φιοᾶ αδφιε Ἰιοᾶίε φἰφπὴέ Ἰοσιι {ρεε. «Ἠέ 

Πέ (θέ ἵπιπιιπιεγαο -ἵ- Μ2) υἱγέωίε 6Η ογαξίοπεδ αἶιδ εἰ πιεγῖα (Μ3, 

ογαἑἰοπιπι οἶις πιο ΜΙ) οι ᾽οποπίῦις (αὐ ίυεγδίς Μ2) ὑπλγπιία- 

εως εἰ ϱεγίσιζές Πἱθεγαπέιω" 9ΊΊιΟ5 αἱ Ῥγεσιηι διιαΥπίπι σοπδεφιιπέγ ε[Γες- 

ἔτι (ργεδίαπίε ἀοππίπο πιοδίγο εἶ]ιεδι Ο]ηγδίο, «ιά ει ἄεο ραΐγε εἴ δρέγέέι 

φαπσίο οἶυνᾶ εἰ γεφπαί Ῥεγ οπιπία δαεσιῖα δαεομίογωπι -- Μ"). απιε | 

9, δί0παπβ δὲ ἰούωη είο. οἳ οΏειπ Ρ. 200, 11. 19 8αᾳ. 

δω ολλ. Αα... οἱ 
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ζωγράφος 228, 19 ο. 294, Τ. 
ἠδύνομαι 2441, 6. 

Φεός ἵπ ἆἄετ Απτοᾶο απ ΟἨτίδίαθ 
240, 19: 241, 4: ἀετβε]ῦο ὁ Φεὸς 
Ασία οαππῖ8, 

τῶν 

οι... 

ἡμῶν 941, 8 οξ 234, 17; 940, 14: 
241, 10: 246, ὃ: 241,5: 292,12: 

994, 9 Αη. 
Φεοσέβεια 237, 10. 15: 3298, 6. 
"Φεοσεβής 203, 11. 

Ἰατρός ἴδί Ολτῖκίπς 242, 9. 

οἳ ἴδιοι 241, Ἱ (οί. ἆοᾖ. 41, 11). 
ἰδιωτίζω 208, 8. ἀῑε βἰεῖεῖε Ἐε- 

ἀεπίπης Υοη ἰδιώτης { 095. 14, 29. 

᾿Γησοῦς 2419. ὃ: 225,10: 94.6: 241, 

4. ὃ: Ἴησ. Χριστός 3294, 19: 958, 

1. 211, ὃς 00, ἃ. τς. 
καδαρῶς βιόω 2441, 4: 949, 

208, 19: 241, 9. 
ὁ καλός Ιδί ΟἨεῖείας 91, 1τ. 20: 

299. ὃ: ο. 251, 16: 254, 8. 

χαρκάλιον 250, 29. 
κατάγοµαι 225, 22: 221, 2: 999, 2 

αἱ χλεῖς 251, 9. 

χλησις 219, 17. 

χοινωνέω 901,. 19: 241, 6. 

χοιγωνία 3225, 441: Ρ]ατ. 240, 9. 

χράῤβατος 2205, 398 84.: 3226, 16. 

19. 90. 
κρύπτω τινὰ οἶπε τὶ 294, 9. 

χυριακή 2598, 8. 

κύριος 224, 15: 225, ὃν 2904, 19: 

228, τς 281, 19: 2590, 6: 209, 5; 

240, πι 241, 9: 242, 12. 15. 16: 
243, 19: 244,5: 245,9: ὁ κ. μοῦ 

222,6: σοῦ 224,16: ἡμῶν 250, ὃ. 
λείψανον 9559, ὃ. 

λόγος Βετεϊεπππηιρ ΟἨτῖθΗή 229, Β 

οἱ, 220, 10: 245, Τ; 946, Ὁ »α.: 
ὁ λόγος τῆς ζωῆς 3245, Ἱ; ὑπὸ 

λόγων πεπληγώς 208, 6: ἸΙησοῦς 

. ὁ ἑνκατασπείρας τοὺς λόγους 

τούτους 245. 8. . 

ὁ µακάριος Ἰωάννης 3245, ὃ. 

µεθιστάναι γου ἀει Υετβείσαηρ ἴπβ 

ὀοηθεῖίς 228, 9 (ο[. 258, 9): τοῦ 

ἀ4ετ Βεκεμταπρ 294, 18. 

µνῆµα 250,24: 951,τ. 141: ΟΥ 5ᾳα. 
μνημεῖον 295, οἱ: 3945, ὅ. 

μµονόπληξ 2948, 2: 294, 2. 

1τ 

16 ο, 



νόμος 246, 11: 247, 6. 

νοῦς Ῥεποππιπρ Ολα 2295, ὃ ο, 

251, ὃ πᾶά πῖί Ιείπίοται Ῥίθ]]ο 

του. 1, 12, ο: 1, 18, 5. 8 (Παι- 

νου Ἱ, 1441: 282: 89). 
οἰκοδομέω ῥ456, ὃ. 
οϊχονομία 298, 18; 949, ὃ:; τὸ µυ- 

στήριον τῆς οἳκ. 240, 6. 

ὁμιλέω 259, 9: ο, αοο. ταὶ 219, 15: 

941, 8. 
ὄνομα ἄοΐίεβ οὔει ΟΜείβΗ 295, 14: 

242, 15: 945, 4. ὃς ο. 241, 1 8ᾳ.: 

245, 19 δυ.; 925, ὃ 84. 

ὄφις ἆειτ Τοιία] 920, 2: 3950, 13: ᾿ 

51, 1 5αα.). 

παίγνιον 925, 28. 

παίζω 224, 4: τινὰ 3224, 1ὔ. 

πανδοχεῖον 220, 29. 

παραδίδωµι τὸ πγνεῦμα 60, ὅ ο, 

1” 

παραιτία 928, ἵ. 

παρακούω 2096, 24: 240, 10. 

παρουσία (Ομ!) 241. 19. 

πατήρ 920, ὃ. 8. 18: 928, 10: 948, 
8. 241, ὃ. 

πίστις, ἐπὶ τ. κύὐρ. 919, 15: εἲς 
: αὐτὸν 228, 18: 949, 1: πίστιν 

ἀσκέω 9299, 12: πίστις 4ἱβ Ναιπο 

Οία 228, 11 {π.):; πίστεις 940,1. 
πνεῦμα 920, 11: 225, 10. 

τὸ προκείµενον 220, 4: ἔργον 241, 8. 

προοικοδοµέω 948. Ί. 

προσµένω τι 299, ὃ. 

προσπέµπω τινὰ 298, 9. 
προσφορά 248, 9. 

ῥαθυμέω 925, ὃς 926, 191 991, 12. 

ΤΙΤ. ἍἈδβταθ 

Αγάϊας 296, 96 (η); 954 Μᾳ.: ΧΥΙΙ 
--ΧΙΧ: ΙΥ:ΙΧΧΧΥΙ 4. ΧΟΠΠΙ 

ΟΣΟΝ; ΟΙΣ; ΟΧΠ κα.: ΟΙΣΥΙ. 

ΑΡεπάπιαΠὶ 9841, 8; 948, 1--- 944,1: 
Ο1, κα. 
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ῥαθυμία 229. 1τ: 9890, 14. 

Σατανᾶς 223, 6: 250,12. 19: 249, 19. 

σκάνδαλον 3228, δ. 

σπόρος 925, 9: 948, ἥ, 

σταυρός 222, 19: 929, 1. 8. 7. 

ἡ σύμβιος 9.4, 11. 

συντίθεµαι 905, 4: 221, 14. 16: 

200,1, 

σφραγίζοµαε, ᾱ. εἱοῖοι ᾱ. ΚΤθιικθΒ 
«πλου βἱοὮ πιασῃεη [250, 90]. 

σωτήρ 249, 11: 946, 19. 

σωτηρία 9955, 10: 49, Τ. 

τάφος 990, οἱ: 281. 15; 989,9: 

254, Ἡ. 29 84. ἵ 

τρίτον 238, 1. Β. «Ἴοβδαν σα Ῥτο- 
οΠογΙΒ. 

ὑλώδης 2ἱ9, ὃ. 

ἡμνέω 3200, 8. Τ. 

ὑπακούω, ἴπι ἸΠδομβοεϊβοκαπρ τ6- 

ΒΡοπάΊτεη 220, 6.8; ο. Τϊδομοπά,, 

Αοΐα αροον. Ῥ. 2506, 1: αροσα. 

αρον. Ῥ. 109. Μεϊτ πγαὶδέ ΤΗΗ1ο ἵπ 

Δο. Φοµ. (1847) ρ. 29 Αᾳ. πας]; 

ὑπακούειν τινὸς, Ἐϊπαη οαι]ιῶτθη 

2958, 16. 
ὑπέερουράνιος 941, 4. 

τὸ ὑποκείμενον 2419, 5. 

φιλάνθρωπος 242, 10: 250, 27. 

φιλέω ἴπι Ὑατπια]ῖς σα ΟµηβίαΒ 

2.20, 11. 12: 241, τ: οἳ. 248, 12: 
Ἰῆδδενι 901, 4. 

χάρις 250, 10: 221, τ; 228, 

49, τι οτι, τ; 
240, 1. 

χορεύω 22141, τ. 19. 

Χριστός 299,9: 994, 16: Β. Ἰησούς. 

1: 

200, 320: ΡΙα5. 

απο 5αςἨθῃ. 

Απιριοβίας ΟΠ π. 5! ΟΥΠ π. 9: 

ΟΧΣΣΙΥ ῃ, 4, 

Απιῤηιοσμίας 197, 
ΟΧἄΧΣΥΙ, 

Απάτοαβ, Αοίθη ἀἆθββο]ροπ 1956, 9. 

10: ΙΧΙΣΙ 



9: 903, 10: 909, 11: 910, 1. 90: 
215, 16: 216, 19.26: Έχνη: 

ο ΙΣΧΥ; ΙΧΧΣΥΙ: ΟΧΧΥΠΙ κα. 
ταῦ ἀθβεοίθοῃ ΟΥΠΙ π, 1. 

Απάτοηικις 188, 12: 225, 16: 226, 

12: 25001, 2 8ᾳᾳ.: 228, 192 5φα.: 

250, 19: 291, 6. 10; 299. 4 8: 

259,22: 994,20: ΙΧΧΣΥ: ΟΣΗ: 

οςκκχΥ., ΟΠ. 

Απηοοιμιας τ; 1914 :19.4:1π.1. 

ΑΡοξτγρῄεν 196, 1.9: 198, 4 8ᾳᾳ4.: 

201, ο5: 902, 8. 138: 208, 2. 19: 

205, 8: 209. 2τ: ΙΙ ΧΥ: Χο κα.: 

ΟΙΥ κα. (εεεἰεκίακέίσις τ. αβο- 

ετγρ]ς ο. ΟΣΣΙ). 

ἈΑροϊοπίᾶεε 59, 19-- 68, 8: 8Ι, 14. 

Ααπα 841, 15: ΙΠΠ εα. 

Ατίκειρρις 205, 18. 

Ατὶκίουπ]α 205, 1Τ. 

Ατϊκίοάεπιας 207, 23 5αα.;. ΟΣΤΥ. 

Ατίοπιϊς 26, ὅ: 5ὺὐ, 2. 8. 12: 6, 

10: 97, 8: 99, ὃς 42, 14: 49, ὃ: 

188, 13: Τεπροὶ ἀ4ετ Α. 24, ὃ: 

35.9: 96. 141: 40, 1-25: 181, 

Τ---26: 231, 20: ΙΥΗΠ: ΟΣΧΙΥ Αα.: 

ΟΙΗΙΧ αα.: ΟΙ ΧΥ: τόπος τῆς 4ρ- 

τέµιδος 15,32: Βὰ ει Α 98,2: 

ΟχΙΥ:; 61:Χ. 

Ἀπου 5, 19::6, ὃ;: 8, δ 419, 4: 

161, 6; 166, 20: 167. 19: 251, 

18 (η.). 

Αἰαπαδῖας, Άγπορδε ΧΗΙΣ π. ὅ; 

ΤΣΗ η. 2 

ΑΠΐσις 296, 11: 201, Τ 

Απριδίπις 201,24---909,6: Χ018ᾳ4.: 

ΧΟΥΠΙ καα.: ΟΥΗΠΙ: ΟΣΥΗ π. 1. 

Ῥατ]εεας Τ,ΧΤΥ. 

Βαείϊσεα 258, 7: ΧΟΠ: ΟΣΥΙ κα. 

Βαφίϊις Τ4, 6---ττ, 14. 

Ῥϊττίνας (Βγττητς, Βπτταβ, Βετιβ, 

γετιφ) 191, 27.29: 206, 19: 2935 

(απ. σα 294. 25): 244, τι 245, 1: 

| ο ον μα. 
19: 196, δ. 10: 198, Τ. 10: 900, ΙΧΧΣΙΥ. ΧΟΥΠ; χι; ΟΧΣΧΧΥ. 

ΟΙ κα. 

Βϊφο]ισ{ο 157, 5: 167, 3, τ; 188, 6: 

191, 98: 198, 9ἱ (π.): 199, 8: 
208, 11: οχΙ;: σΙΣΤΠ. 

Βοίσγ 97, 9. 

Ῥικοῖας 188, 11: ΟΧΧΣΧΥ απ. 1. 

(αθβατεα Ρα. 57, 19 1). 

0αοκδατίας ΟΙΙ π. 4: ΟΥΠ Ἡ. 1. 

Καπιαομις 902, 2 -- 254, 1: 

ΙΧΧΣΥ. 

Κατραβ, Ασοίοπ ἀθβεεῖρεπ ΧΙ π. 1. 

ΚατοΒ, εἶπ ὅπάε 8τ, 6 -- 89, 16: 

εἴπο Βίαύέ 195. 8. 19. 

Οᾳαβείαπις 190, 8 (αι) ο π. 1: 
ΟΧΧΣΤΙ. 

Καίοϊζξῖα, 50, 6. 

Καΐακίαςίς 154, 8. 

Οεεῖπι 197, 1: 198, 91 (1): 199, ος 

208,7: ΕΧΠ: ΟΕΣΧΣ; ΟΧΣΧΣΧΥΠΙ. 
Οµατῖς τα, 6 -- 76. 18. 

(ἀγεῖρρο 69, ὃ -- 7, 19. 
Οπσγεος 78, 10 --- 79, 16. 

ΟἨγβοβίοπιις ΠΙ π.1: ΧΙΥΠΤΠ.4 

ΟοχΙγη.1: ΟΧΥΠΛ. 3, ΟΧΧΥΠΙ 

(..); ΟΧΧΣΙ π. 2. ὃς ΟΧΠΗΙ: 

ΟΙΧΙΥ η 2: Ῥεεπάοςμαγκ. ΧΙΥΙΠ 

η 4: ΤΧΠΙ π.5: ΟΧΤΥΙΙ π.δ; εἴπ 

Ἀπάθτετ ΧΙΠΙΧ π, 2: ΟΥΠΠ π. 1. 

ΟἸαπάῖας εἶπ ἘΚείτετ 19Τ, 5: ἆετ 

Καΐκετ ΟΧΧΥ. 

ΟἸεπιενπς ΑΙ. 198. οἱ (π.): 219, ὃ 

(αι); πι; ΧΙςΣ; ΠΠ; ΙΧΧΙΚ. 
ΙΧΧΣΧΥΝΗ, ΟΧΣΧΥ κα. ΟΑΣΧΥΗ 

π. ὃς ΟΧΣΙΚ: ΟΧΙ, κα.: 01,α. 5. 

Οιεοῦῖας (ΟἹεουα]αβ) 197, 2: 225, 

{τ: ΙΤ ΧΠΙ εα. 

Οταίου 255,1 -- 996,5: ΙΧΧχαα.: 

ο. 

. Ὅππορε 59, 11: 60, 15: 67, Τ; 90, 

2 -- 101, 5, ΧΙΙΝΥ π. 1. 
Οντῖ]ας ΑΙ. ΟΠ π. 2: ΟΧΙΥ 9. 1: 

ΟΧΠΙ π. ο. 4. 

1) Ὀπιίετ 6 αἰεῖ]ᾳ ἴοῖι Αἴες, ἵγας πας 6 οἆειτ Κ απίᾶπρί. 
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Ώοπιας 197, 5: ΤΧΠ. 

ΡΙοηγβΙάβ Αἱοχ. ΟΙΥ αα. 

Γἱορκοτίάθς 15, ὃ: 94, 15 --- 9,19: 

80, οὐ: 99, 8. 189: 40, 0, 281 41, 

1: 129, 51 124, 10: 161, 10 εα. 

ὨΏοοοίεη, ΏουσθίβπιΙβ 214, 1 (π.); 

916, 1. 
Ῥοπήίαη 45. 1 (η.);: 198, οἱ (1): 

207, ο: 208, ο. 4. 10: ΟΧΧΗΠ: 

ΟΣΧΧΥ: ΟΧΧΣΙΥ. 
Ώοππις 26. ὃ -- 82, 16: 19, ὃ: 

461, 10. 12: 169, 2. 11. 

Ὀνιρίαπα 225, 16: 07, τ -- 2994, 

985: ΙΙ ΧΧΧΥ: ΙΧΧΧΥΠΙ βα. 

Ἐρ]οι, Ελρ]οπίίει 196 (Ππ. τα 199, 

186): 197, 1: 199, 6 (ο. π. σα 

4986. ο): 2086, τ;: ΟΧΣΣ: 

ΟΧΣΧΧΥΠΙ: ΟΧΙ/ΙΣ. 

Έρ]εβις 8, ὃ: 14, 19: 20, 14: 49, 

ος , το. 15 10 οἱ 1: 

1. 10. ορ αι 6ἱ,6ι 195, ο) 

1.4. 9: 151, 1411 15ο, 8: 158, 6: 

Ίου του ς τι 10, 4. 

41. 160, ο: 160, 4. 19: 256, 4. 

8. 15. 16: 226, 26: 2956, 2 βᾳᾳ.; 
ΧΙ, βᾳᾳα.;: ΧΗΣ: ΟΧΥΙ: ΟΧΣΙΙ: 

ΟΙΙΝ 8αα. ραβαῖπι, 

Ἐρ]εβοτυτίοί ἆθφ Ῥαυ]ας ΧΙ, π. 1; 

ΧΙ/Π. 

Ἐρηταθπιία νοη Αποσομίθη 210, 

95 -- 211, 19: ΟΙΣΧ. 
Ἐρίκατος 51, 8: ὅδ, 8. 90. 

Ἱρίρ]μαπίας ἆθτ Ῥίβομοί Υοηυ ῥα]α- 

πιῖς 190, 17 -- 191,14: 1 Χίβαᾳ.; 

ΧΟΥΠ δα: Ο6ΟΠ;: ΟΧαχν;, ΟΧΧΣΧ 

βη.; ΟΧΧΧΥΠΙ; 4ο ΜόποΙι 214, 

15 -- 215. 5: ΟΧΣΧΙΧ ῃπ. 1; 

ΟΧΧΣΧΥΙ Αα. 

Ἐπο]ματθβ 159, 1 8αα.- 

Ἐαροπίιβ ϱ9θ. 11: οὔτ, 7. 

Ἐποάϊαβ νου Όπα]α 905 (η.): 296, 

15 (π.): ΕΧΧΧΥΙ: Χο; ΟΧΥΙ. 

Ἐπβδερίαπθ Ῥαππρᾗ. 1905. 1 -- 16: 

ΧΙΝΙ: ΟΥΙ π. ο: ΟΣΧ3, 1: 
ΟΧΣΧΣ κα.; ΟΙΧΙΥ: ΟΙ ΣΥΠΙ. 
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Εαίγο]ος 191, 96 κα.; 244, 7 (1.) 
8. Ἰπίεν Βίττπιβ. 

Ἐναηρθ]ίοη ΑΒ. Ἠορϊκίοι Τ; ΕΙπ]είς. 

ρ. ΟΧΧΣΧΙ: ΟΧΙΥΠ: απά Πο 

Ἠπ{ΘΥ «οΠβηπθς, 

Εαιβίηθ ΜαπΙοΠ. 908,0 8ᾳ4ᾳ.;: ΙΧΧΥΙ. 

Ἐοτυπαίας 292, 4, 994. 2: ΟΤΙ. 

αεῦεί πας ει Ἠϊοπίαηπς πας] ΟΡί6η 

6, 12: 94, 14: 102, 15: 250, 2. 

(οαβίαπίβοπος Ὠδθοτεί 2ἱ0, 1Τ; 

ΙΤ ΧΧΙΠ. 

(6οδοτρίαςβ Ἠαπιατίο]ας ΟΧΥΤΠΙ π. 2. 

θίΠβδαπιαπθ ὃ, 8, 

(οίεβάϊεηπβί 0, δα.: 

ΟΥ π. Ί. 

τοροτίαβ Βατπεβταγα ΟΧΧΥΤΠΙΙ (Π.). 

ἄπθροτ νοπ Τους ΟΥΠΙ: ΟΧΣΧ 
η, 1: ΟΥ η. 2. 

ὤτςθροι γοη Ἀγββα ΟΧΙΧ η, 1. 

ΔηΏ (ΤτᾶὈθ6ίῃ 

ἨΠαάτίαπας 45, Ί (πι). 1πὸ, 1; 

ΧΧΗ; ΧΧΧΗΙ: ΟΧΣΥ ῃπ. 2. 

ἨἩοαιπιοραοποςφ 197, ὃ: ΤΧΠ Αα. 

ΙΧΧΙ ῃπ. ὃ. 

Ηαπιδ ῬΡἰοεαν. ΟΧΥΠ Ἡπ,. 1: 

ΟΧΧΥΗΙ (..): ΟΧΣΧ ῃ. ὃ; 
ΟΣΧΧΧΙΥ π. 8. 

Ηιετοηγπιις 198, οἱ -- 201, 95: 

ΧΙΥΠΙ: ΙΠ: ΟΙ] 8αᾳα., ΟΧΧΙαα. 

ραββῖπ; ΟΣΧΣΧΧΙΠ κα.; ΟΧΧΣΥ; 

σχι,; ΟΝΙ: ΟΙ ΧΙΥ. 

Ἠϊρρο]γί ΟΧΧΙΠΙ π. 1: ἘῬρεοιάο- 

Πϊρροϊ]γί ΧΙΥΙ π. 1: ΟΧ ῃ. 1. 

ἨδΠοπία τό Ομ] 91, 1δ8. 

ζακορις, 4οτ Βγαάςι ἆθδι ὅ, τ; 6, 

183: 8, Ἱ: ἆαι Ἐτιᾶοι ἆθ5 ὦο- 

Ἠθπηπθςβ 199. 1: ΟΧΥΗΠ π. 1: 

ΟΧΥΠΙ η. 2: ΟΧΙΧ π. 1. 
ύογαδαίοπ 7, ὃ: 8, 6: 97, 14: 165, 

Τ: 168, 10: 292, 7. 
Ισηαθῖα5 νοηπ Απι ΟΠ αα. 

ΙηποσθηίΙβ νοη Ῥοπι 209, Τ--13. 

ύομαππθβ ἄοι ]ήπρείο ΑροβίεΙ παπά 

ἵη ἀογ ζόαροπά Ῥοετιίευ 200, 17. 

4: 247, 10: ΤΝ; ΟΧΣΥΠΙ (1): 
ΟΧΣΧΙΥ: 6 Υηριπ](δέ 200, Τ(1.). 



ο ο α- 

10. 19. οἱ: 901, τι 205, 10: 205, 

34; 206, ο. ὃ--9 (1): 209, 8 
(αι); 211, 2: 941, 9 -- 249, 4: 

χΙΧκ., 1: 0--ΟΠΙ: νοαϊροτί αἲοῖι 

πας Αείεη σα ροηπ 5, 13: !», 

4, ΧΙΥ π.4: οὗ ΒΗῇεχ ἆθτ ερ]ιθβ. 

Κίολα ΧΙ, καα.: Ἐχῆ απξ ῬαΐπιοἙ 

44, 18: 46, 11 8αα.: 162, 5: 200, 

ὃ; 201, 7; ΧΙΙΝ π.1: ΧΙΝΙΠ 
β0ᾳ.: ΙΧΧΧΥΙ καα.;. ΟΧΧΠ-- 

ΟΧΣΧΥΙ; ἵη Κεβεν 4τ, ὃς 49, 11: 

62. 18; 81. 15: 917,19: ΟΧΙΣΧ 
η. {; Υοη Ἰαοᾶῖςεθα παει Ἐρ]μεβιΒ 

χυτϊοκκεμτεπᾶ 205, 1: ΕΧΣΧΙΥ 

βα.: ἵη Ῥετραπιπῃ 296, 192: ἴἵη 

Άπιγτπα 188: ἵπ Ῥοπι 191, ὃ: 

ΧΥΠ κα... ΟΧΥΠ Τετί τα. ῃ. 2; 
ΟΧΧΠ βαα.. ἆανδ Οεἰπατωτίππι 

200, 2 (π. τα 199, 90): 201, 4 
(αι): ο0ἳ, 2 (1): ΧΥΗΠ: ΟΧΥΠ 

--οχχῃπ: απιοεσπετ 93τ, 21: 

οαχνί, ΟΧΣ: πῖῖ εἴπεπι Ἐεῦημα η 

αριε]επά 190: ΟΧΧΣΧΥΙ:;: εεῖη 

Ἐναηρε]απι 1509, 4 --- 158, 6: 199, 

4---15 (π. τα 198, 91): 200, 12; 

201, 6: 208, 4 5αα. (π. τα 207, 

25 ααα.); ΧΙΗΠ: ΟΠ: ΟΧΣΤΙ-- 

ΟΧΧΣΙ;, ΟΧΙΥΠΙ: Ὀτεο]μτίδε ἆθε- 
βεἴδεηπ 158, ὃ (ο. 185, 18): ΧΙΤΣ: 

ΗΥΧ: 8. ΑΡροΚκαϊγρβε 184 αα.: 

185. 324 -- 186, 9: ΧΙΠ---ἴ,: 
σσπχΙν, ΟΥ: 5. ΒΠείε 199, 6: 
ΧΙΙΧ π. 2: Ἠοΐῖιες Αἴέετ 165, 8: 

191,6: 201, 1: 207, 15: 208, 2: 
224, 5 (πρεσβύτης): ΟΧΧΧΗΠ αα.: 

οχι ὈπειετυΠε]μκοίε20ῦ, 21 5αα.: 

204, 12 --- 206, 2: 210, 984 ---214, 
19: ΟΥΠ ααα.: ἄταῦ (απᾶ Το) 

162, 10 9αα.: 1941, 7 8αα.: 204, 

20: 205, 8--35: 901,18: 244 8ᾳᾳ.: 

250: ΙΧΥ π. 2: ΧΟΥΗ 8αα: 
ΟΥγ--Οχί;, ΟΙΤΥ εαα.: ει Τπεο- 

Ίος 3 (ΤΗ9Ι): 166, 17: 167, 9. 
10. 11. 1: ΟΝΗΠ: ΟΙ Χ 84.: 4ει 

Ἐτοβυγίες ΟΙΗΥ:; εἴπ ΚΙπά παοσϊ 

ο Ἠπα ᾳοηαηπέ Τή, 13 οἳ. Πϊουγαῖας - 
ΑΙοκ. Ὀοί Ἐπδ. ΥΠ, 25, {4: ΒΙ- 
4ετ ἀεβ ὅομ. 223, 13 8ᾳᾳ. (απά 

4ε9 Ῥτοεμοταα) ΧΙΙΥΠ π. 1: ΚΙτ- 
επεῃπ ἆθβ οι. 258,7: σχῃπι; 
ΟΙΙΥ---Ο ΧΧΠ. 

ἶορρε 7, 5. 8. 

Ίτεπαθας ΟΧΧΙΣ π. 2: ΟΧΧΧΠΙ 

π. ὃ, ΟΧΧΣΥΠΙ: οχΙνΙ. 

ύπάευ 44,18 (αξ, 48, 4): 51, 9 87, 

6: 1120. 9: 155. 5: 160, Τ: 166, 

9: 220, 2. 

Παπτονίας 69, 8. 

16ο ᾱ. ατ. ΕΤΧΧΠΙ: ΟΙ ΧΙΠ. 

1εποῖας 193 --- 955: ΤΧ--ΟΙΙΥ: 

Έοτπι ἆθφβ Χαπιεπς ΤΙ ΧΧΙ. 

11να-Ῥοῖα 108, 5. 

ΙΥκοπιεᾶες 295, 15: 954, Τ. 9. 1: 

905, 16: ΤΧΙΥ. 

1ορµο8 55, 1: ὅ6, 90. 

ΙΚο8, οί ππά Εἶπδε απ{ ῬαΐπιοῬ 

418, 2. 

Μαοτίππς 195. 9. 

Μαΐετ παπά Μαϊοιτκαηεί 214, τ: 923, 

15: ΤΧΧΧΗΠ π. 2. 

Μαπιεμᾶοετ 198, 1: 901.14. 24: 209, 

14 ααᾳα. (π. σα 202. 2. 19): 208, 

1. 5 (π. τα 208, 20): 209, 256: 

210, 3: 916, 1: ΤΧΧΠ 8αα.: 

Χο βαα.;: ΟΧΙ εα. 

Ματεαιβ ΟΧΣΧΧΙΥΛ.1: ΟΧΧΠ. 

Ματοῖουι ΟΧΙΠ. 

Ματοοπ 45, 4. 8. 9. 16. 19: 51, 9. 

14: 59, 3. 9. 90: 58, 4. 11. 

Ματοοίος 88, 12. 

Ματία, Μαίίετ ὕεεα 4, 4: 166, Τ: 

167, 15: 197, οὐ: 199,4: 201, 

10. 12: (απ. τα 206, 9): 214, 17 

- 215. 19: 218,1: ΧΧΧ. 2: 

ΧΟνΠΠπ.2;: ΟΠ ᾳ.:. ΟΧΧΧΥΙα.. 

ΟΙ ΧΙΣΧ Αα. 

Ματπιατεοην 19, ὃ: 14, 11: 44, 9, 

ΜεΠίο (Ῥεεπάο-) 217, 18: ΤΣΧΥΗΠ: 

ΟΧΣΧΣΧΥΠΗ. 

Με]Πίιε 216, οἱ: ΧΥΙΠ εαα.: 



ΙΧΧΧΥΠΙ βαα;: ΧοΠ: Χου: 
ΟΙΧ: ΟΧΙ βαα. ραβείπι: Ο1/ΧΥΙ. 

Μοτίπί ΤΧΠ κα. . 

ΜΙοεί (2) 167, 18. 

Μοχκαβ 122, 15. 

Μοπίαπϊκίοη 198, 19: ΤΧΥ α.: 01: 

ΟΧΙΠΠ. 
Μιυταίοτίδεπον Καποπ π. Ζὰ 198,91: 

ΙΧΣΗΤΓη. 2: ΟΧΧΝΥΙ: ΟΧΣΧΙΣ: 

ΟΧΙΙΥ. 

Νγτοοῦ 8, 16: 64, 95. 21. 

γιου 5τ, 10: 6δ--108 ραβῖπι, 

Μγιίπαθα 141, 2: 199, 1: 195, 2. δ. 

Νϊοοίαβ Ῥαρβίαρο ΧΙΙΥ π.4, ΟΙΥΙΠ. 

Νοθίίαπας 129, 2 -- 1948, 9. 

Οπἱφοπες ΟΧΥΠ π.ὃ, ΟΧΥΙΤΠ π. 2; 

ΟΣΧΣΧΠΙ: ΟΧΧΥ: ΟΧΣΣΙΣ 

Ῥασίαπις 198, 15: ΤΧΥ βα. 

Ῥαρίας ΟΧΥΠΙ π. 9: ΟΧΣ;: ΟΧΙΥ. 
β0ᾳ. 

Ῥαβολμασλτοπίς ΕΥΠ αα. 

Ῥαπ]ίπις νοη Νοΐα ΟΠ π. ὃ: ΟΧΥ; 

ΟΧΧΧΙΥ. 

Ῥαμίας 166, 19: ΧΣΧΧΙΣΧ αα.: 

ΟΧΣΧΥΙΠΙ (ᾳ..):. Δοίοη ἀ98 Ρ. 198, 

11: 9208, 6: 215. 16 (η. σα 918, 

πὺς ΙΧΧΥ: ΗΧΣΥΗ. 

Ῥοίτς ὃ, 8 ὅ, 8. 10: 6, 1. 65 199) 

8: 950, 94: 903, 901 ΧΙ; 1Υ1! 

ΟΧΧΥΠΙ (α.)/: Αοίΐοη ἀθββε]θεπ 

198, 11: 900, 15: 209, 10: 210, 

9. 948, 5: 32156, 16: ΤΧΣΥ: 

ΙΧΧΥΙΠΙ Αα. 

Ῥ]ή]αβίοι 198, ὃ: ΤΧΥΠΗΠ. 

ῬμίΠρριθ, Αοΐοι ἀθββεΙρθη 910,29: 

ΙΧΧΥ: ΙΧΧΧΥΠΙ Αα./ οΣΙ1: 

αυ ΟΥΠΙ. | 

Ῥμ]ο 110, 9--- 142.12: ΗΝ (α. 2). 

Ῥμ]ορίου 195, 19. 

Ῥποπο 57, 10. 

Ῥμουα (οᾶοι ΡΗίΠοΓα, ΡΒΙΟΥΕ, ΡΗΣΟΓΕ, 

Ῥμνιτα). βέαᾶέ απ{ Ῥαίπιος ὅὔ, 1. 

9: 78, 10: 96, 14: «ο εδ 

195, 19: 118, 16: ΣΧΧΧΗ: Ναπηθ 

οἶποι Έναι 199, 2. 

209 

Ῥποίας 215 αα.; ΙΣΧΥ: ΤΧΧΠ. 

ΡΗγείο]οραβ ΤΥ1 π. 2. 

Ῥιαβίετίου 1171, 9. 

Ῥήαίπς 118, 14. 
Ῥϊαής ΒορΠία ΟΙ π. 9, 

Ῥο]γκατρ, Βομη ἄεβ Νοοίίαπις 199, 

8; ΤΠ: ἆθι το Θπιγτπα 188, 19: 

ΧΠΠη, {: ΠΠ π. ὃ: ΟΧΧΣΧΥ: 

ΟΙ: Ῥβοιάορο]γκαιρ ΟΧΙΧη. 1, 

Ρο]γχκταίοβ νοηπ Ἐρπεβεις ΟΥ αα.; 

ΟΧΣ ῃπ. 1: Ῥαοιάορο]γκταίεΒ 8. 

ππίον ΤΠπιοίλπεις. 

Ῥμβοϊ]ιαπϊδίοη 205, 20 (π. σα 208, 

17: 904, 5): 209, 11844. ΤΣΗ: 

ο ΚΟ αα. 

Ῥτουβοτις ἃ---166: ΠΙ βᾳα.: ποπηΐ 

βἰοἩ νου 7, ὃ απ 52 πια] πι 

ΝαΠΙΘΗ. 

Ῥτοκ]ίαπο 155, 14-- 150, Τι 156, 4. 

Ῥτοκ]α-ίοροβ 87, 4. 

Ῥτο]ορο πα ἄθπ ποιί. Ῥήοποτη ΧΟΙΧ. 

Ωπαγίοἀθοίππαποι 9ἱ0 8αα: ΟΧΙΠΙ. 

Ῥοπαπα 17, 4--- 59, 11: ΤΠ π. 2. 

ἩλοάοἨ 74, 7. 15: τό, ἃ: 86, 9; 

89, Τ. 

Έπος 129, 4. 

Φο]οηθ 76, 141. 

Φο]οιοία 9Ὁ, 7. 12. 

Βοἰθιισοις 12.14: Ξ- Ἱωοποίας 201, 15. 

19 (οἱ. π. τα 208, 20): 1 ΧΧΙ. 

ΦίπιοΠ Μαρας 215. 26: ΤΙΧΠΙ Βα. 

ΦΙΠΟΡΘ 85, Ί. 

ΘΠΙΥΤΠα 188, 7. 
Φοβἱραίτοβ 196, 1 -- 150, 15: 156, 

4 -- 151, ὃ: ΙΥ. 

Βίαοίοις 287, 6; ΟΧΥΙ. 

Φγιιθοπ Μείαρ]τ. ΧΙΙ: ΧΙΥ Π. 1; 

ΟΧΙΥ ῃπ. 1: ΟΧΥΙ: ΟΥ. 

"Βγτίβο]ιθ οβδοΠίομίο ἆε8 1οἨαππθβ 

ΧΧΧΙΧ:ΤΥΙΑ4.:ΟΧΙΥ:ΟΧΣΧΥΠΙ 
(ας ΟΧΧΣΧΗΠ π. 41: ΟΧΣΣΥ, 

ΟΙΗΧα.: βγτίβδομο Ὀοεροτβείπαπς 

498 Ἰθίπίοι Βεΐΐεἷκς ἆαι Ιειοῖαῃ. 

Αοίοηῦ ΧΟΙΥ κα. 

Ταρίίια 7, 6. 



΄Τπεοδοσοίας 210,25: ΧΙ, κα. (η. 1). 

Ὁ. Τμδοᾶοσας νο Μορ. ΧΙ, η. 19 Τοδίον 84, 4 μα. 
ακκνπι (). γοτις ϱ. Βϊπηι. 

ο. Ἑλοπιδκαοίο. 196. 1. 5: 202, 19. γ]αίος γον να ος, σα 

09 908, 10: 909, 12. 18: 910, 90 σαχ. ο 
τς 3. 91: 919, τ; 215, 16: 916, 96: Υἱοιοῖηις Ροϊαῦ. 198, 9ἱ 
ας ΙΧΣ:ΙΕΧΣΥ: Χιπ 5. ΟΧΧΣΙΣ. ΟΧΙΣ π. 1 οσἰτ 

ΟΧΙΥΠΗΠ π. 1. 8α. ο, 
Τψτα 199, δ. Χεπορβον 225, 19. 

- 

. 

---θῆΠσ0ϐ0ο0.ἛἊἛ τον - 
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΄ 



ἸοοτιομΠςσἹησθη. 

Ιπ Τοχί{ οἶπᾶ Αοοεπίο οὔει εἰπΖε]πο Βπομβδίαβροηῃ απιβροία]]εηπ οᾶθι 

νοχίαιβοµέ Ίπ [ο]βοπάενπ Ἰίου Ῥοπιομάρίεη Ἰ]οτίθη: αὐτήν Ρ. 11, ὃ: 
παραλάβης ὃ8δ, 19: δὲ 44, 19: σωφρονισθώσιν 46, 11: εὐθυμότερος 48, 

17: ἀγεψιὸν Τ4, ὃ; ἀνθρώπου Τ4, 12: οἴκῳ Τη, 8: ὑγιὴς 111, 8; ἐποίησεν 

4144, 10: κατελθόντων 186, Ἰ: ὃ 189, 6: γῆν 191, 38: τενε]αίίοπο 199, 
14: νεποταρίπρας 217, 19. -- Αα}. 199, 16 Ίος 155 βἰα(ί 655. 

η Αρραταί τα ῥρ. Ὁ, 9 γατ ἀθιίίομθι 7 88ρεῃ, ἆἃδ ϱ8 ἵπ Ν 

Ἠαῖββί ἐξελθόντων (ομπο Γοἱβοπάθβ καὶ) ἐπὶ τῆς ξηρᾶς καὶ κατακειµένωγ, 

Ἐϊηπ απᾶτοι Εεπ]οτ Ιδί ρ. ΧΙ π. 2 Ῥογομᾶρί. 

Ιπ ἆοι Εἰπ]οιίαηπρ Ρ. ΧΧΙ σα Απίαηπρ ἆοτ ἀθπίδοεπθι Ὀοροιδείσαπρ 

465 βανίδοποηῃ Ῥτοσπογίβ ΠΠΠΒΒ 68 Ἰοθίβδοητ μπας ἀ4ἀϊἴθβοπ Μοαηπβοπεη” 

π, 8. ν. Ρ]πγα]ςθ (πι Θ]ανίδοπεη Ώμα]18) ία Βἱπρα]ατδ:; Ρρ. ΧΧΠ 7. 1 

»ὑραετραδί" αίαίί »Πρετρεοδί; 7 6 Ιβδί ἀῑο {αἱβδομο ὈεῬοτβείπαπρ 5ο σα 

Ῥονίομίροη: μΏίθβοτ, νοπ ἄθιι απ πο Κὐλπ]οϊς αρτ]οηθί, υτᾶ βοθα]ά οἳ 

Ροκοπππιθη δι, οι2ᾶλ]εη ἴραι οἷθ"; 7. 141 ϱἀάπτοι Ἡ ετο]άςο τοίθη Τη 

αἲἱο Ἠθτροί". )Ῥ. ΤΧΣΙΥ 7. 15 νοηπ οὔθη 16 γάετ 7. βία ἀθι δ.”: 

7. 90 ,Αὐοπάϊαπά« αἰαίί ,Δάσπ]απά”. 







Βς 2455 .ΡΤ6 ο.2 3Μ6Ο 

Ασοίς οἳ ομπ. ἄγΓεεκ. 

1880. 

Ασία ὀοασπηπηἱς5 5: υΠΙεΓ 

Βοπιίσαηρ νοῦ 5. Υ. 

ΑΚΙ-2898 (5κ) 
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